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Sek tor bu dow la ny to je den z tych, w któ rym ist nie je naj wik szy po ten cja w za -
kre sie po pra wy efek tyw no ci ener ge tycz nej. Jej zwik sze nie mo e jed no cze nie
wpy n na wdro e nie no wych tech no lo gii w bu dow nic twie i tech ni ce in sta -
la cyj nej. Po zwo li tak e ogra ni czy ne ga tyw ny wpyw na ro do wi sko na tu ral ne
oraz zmniej szy ra chun ki go spo darstw do mo wych za cie po sie cio we, pa li wa
oraz ener gi elek trycz n. 

Janusz Piechociski
wicepremier, minister gospodarki

Dbao o ekologi
w budownictwie...
to standard
Po szu ki wa nie roz wi za, któ re umo li wia j sta e pod no sze nie efek tyw no -
ci ener ge tycz nej w bu dow nic twie to dy na micz nie roz wi ja j ca si cz
in no wa cyj nej go spo dar ki. Ana li za do ty cz ca wy ko rzy sta nia od na wial nych
ró de ener gii, czy my le nie o eko lo gii w ca ym cy klu tech no lo gii wy ko rzy -
sty wa nych w bu dow nic twie to dzi stan dard.

Pawe Orowski
podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

V edy cja Kon gre su od b dzie si pod ha sem „Na uka – Biz nes – Sa mo rzd
– RA ZEM DLA GO SPO DAR KI”. Wspó pra capo mi dzy ty mi trze ma ob sza ra -
mi da je szan s na stwo rze nie in no wa cyj nej i kon ku ren cyj nej go spo dar ki.W pro -
gra mie Kon gre su naj wik szy na cisk ka dzie my za wsze na te pro ble my, któ re
s naj bli sze przed si bior com.

Ta de usz Do no cik
Pre zes Re gio nal nej Izby Go spo dar czej

Uzy ska li my tu na l sku 32 ki lo me tro wy od ci nek dro gi o wy so kich pa ra -
me trach ród miej skiej bez ko li zyj nej na ca ej tra sie, od se pa ro wa nej od ru chu
pie sze go o ogrom nej prze pu sto wo ci. e by to ca e za da nie sko czy na le -
a o wy bu do wa po nad 90 obiek tów in y nier skich mo stów, wia duk tów tu -
ne li przej pod ziem nych wic in we sty cja jest bar dzo do brze tech nicz nie wy -
po sa o na, bar dzo po praw nie roz wi za na pro jek to wo.

Marian Hacu
Prezes Zarzdu Drogowej Trasy rednicowej S.A.
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Sza now ni Pa stwo!

W ra mach przed si wzi cia pro gra mo we go „Re wi ta li za cja osie dli miesz ka nio wych i miast” te ma tem ko lej ne go, obec -
ne go „VII l skie go Fo rum In we sty cji, Bu dow nic twa, Nie ru cho mo ci” b d: „Aspek ty tech nicz ne i eko no micz ne
do sto so wa nia efek tyw no ci ener ge tycz nej bu dyn ków miesz kal nych i uy tecz no ci pu blicz nej do obo wi zu j cych
norm i wy mo gów”.

Wy bór te go pla no wa ne go przed si wzi cia i te ma tu kon fe ren cji b dzie w pierw szej ko lej no ci kon ty nu acj i roz wi ni -
ciem po przed nie go „VI l skie go Fo rum”, któ re od by o si we wrze niu 2014 ro ku, o wiel ko py to wym bu dow nic twie miesz -
ka nio wym, któ re go uyt kow ni ka mi jest bli sko 10 mi lio nów lud no ci kra ju i 1,5 mln w re gio nie. 

W ko co wych kon klu zjach i re ko men da cjach au to rzy i uczest ni cy tej kon fe ren cji zgod nie opo wie dzie li si za ko niecz -
no ci kon ty nu acji pro wa dzo nych od wie lu lat re mon tów i mo der ni za cji za so bów miesz ka nio wych w tych tech no lo giach,
dla za pew nie nia: 

• dal szej po pra wy ich sta nu tech nicz ne go, z przy sto so wa niem do ak tu al nych prze pi sów tech nicz no -bu dow la nych, wy -
ma ga uyt ko wych i tech no lo gicz nych,

• ob ni e nia kosz tów eks plo ata cyj nych i opat wraz z pod wy sza niem war to ci nie ru cho mo ci,
• po pra wy ja ko ci i kom for tu y cia oraz war to ci wy ni ka j cych z re wi ta li za cji i „Hu ma ni za cji” blo ko wisk.

No wy wy miar i mo li wo ci fi nan so we z per spek ty wy bu de to wej UE na la ta 2014-2020, dla kon ty nu owa nia kom plek -
so wej mo der ni za cji ist nie j cych za so bów miesz ka nio wych, a wród nich wiel ko py to wych, a tak e no we go bu dow nic twa
miesz ka nio we go, otwie ra prze s dzo ny stra te gicz ny cel i kie ru nek roz wo ju ca ej Unii Eu ro pej skiej, ja kim jest zwik sza nie
efek tyw no ci ener ge tycz nej. 

Naj bar dziej syn te tycz nym wy kad ni kiem tej no wej stra te gii UE jest wy po wied Prze wod ni cz ce go Ra dy Eu ro pej skiej – Her -
ma na Van Rom puy na in au gu ra cji Re no va te Eu ro pe Day w Bruk se li, 9 pa dzier ni ka 2013 ro ku: 

„Efek tyw no ener ge tycz na to ro dek wy wie ra j cy naj wy szy wpyw spo ród tych, któ re mo g za sto so wa
rz dy, aby oszcz dza ener gi. Bu dyn ki to sek tor o naj wik szym po ten cja le w ob sza rze ener go osz czd no ci w UE.
Efek tyw no ener ge tycz na bu dyn ków to nie koszt, lecz in we sty cja o ogrom nej sto pie zwro tu.”

Wy po wied ta jest w pe ni uza sad nio na, po nie wa „Sek tor bu dow la ny od po wia da za naj wik sz kon sump cj ener gii
w Eu ro pie, wg da nych Ko mi sji Eu ro pej skiej, np. po cha nia pra wie 40% ca ko wi te go, fi nal ne go zu y cia ener gii elek trycz -
nej w UE, od po wia da jc tym sa mym za 36% eu ro pej skiej emi sji ga zów cie plar nia nych. Gów nym emi ten tem wik szo ci
pastw sta re go Kon ty nen tu, w tym tak e Pol ski, po zo sta j bu dyn ki wznie sio ne jesz cze przed wdro e niem pierw szych ogól -
no eu ro pej skich norm w za kre sie ga zów cie plar nia nych”. *

Gów ne pod sta wy praw ne zwik sza nia efek tyw no ci ener ge tycz nej bu dyn ków wy zna cza j: Dy rek ty wy Par la men tu
Eu ro pej skie go i Ra dy 2010/31/UE z dnia 19 ma ja 2010 r. oraz Roz po rz dze nie Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy (UE)
NR 305/2011 z dnia 9 mar ca 2011 r. oraz ko lej ne re gu la cje kra jo we, do ko na ne zwasz cza w ro ku ubie gym.

Tadeusz Wnuk
Prezydent 

lskiej Izby Budownictwa

Fran ci szek Busz ka
– Prze wod ni cz cy Ra dy

l skiej Okr go wej Izby In y nie rów
Bu dow nic twa

An drzej No wak 
– Prze wod ni cz cy Pol skie go Zwiz ku
In y nie rów i Tech ni ków Bu dow nic twa 

Od dzia Ka to wic ki



OD ORGANIZATORÓW

„Od 1 stycz nia 2014 r. za cz o obo wi zy wa no we Roz po rz dze nie Mi ni stra In fra struk tu ry z 12 kwiet nia 2002 r. (wraz
z pó niej szy mi zmia na mi) w spra wie wa run ków tech nicz nych, ja kim po win ny od po wia da bu dyn ki i ich usy tu owa nie. W lip -
cu 2014 r. opu bli ko wa no no we li za cj roz po rz dze nia w spra wie me to do lo gii ob li cza nia cha rak te ry sty ki ener ge tycz nej bu -
dyn ku. We wrze niu 2014 r. Pre zy dent pod pi sa usta w o cha rak te ry sty ce ener ge tycz nej bu dyn ków, któ ra wesza w y -
cie 9 mar ca 2015 r. W grud niu na st pi a zmia na usta wy Pra wo bu dow la ne. Sejm uchwa li usta w o od na wial nych ró dach
ener gii OZE. Trwa j pra c nad no we li za cj usta wy o efek tyw no ci ener ge tycz nej. Re ali za cja za pi sów tych wszyst kich do -
ku men tów po win na wpy n na roz wój no wych tech no lo gii w bu dow nic twie ener go osz czd nym.” *

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 l skie go Fo rum”, uzna a za ce lo we przy j cie na st pu j cych rz do wych pod staw pro gra mo wych kon fe ren cji:

• „Na ro do wy Plan Re wi ta li za cji 2022 – Za o e nia 2014”,
• Kra jo wy Plan dzia a w ob sza rze efek tyw no ci ener ge tycz nej,
• „Pro gram Oczysz cza nia Kra ju z Azbe stu na la ta 2009-2032”,

oraz
Ra port – „Stra te gia mo der ni za cji bu dyn ków: ma pa dro go wa 2050”, opra co wa ny przez In sty tut Eko no mii ro do -

wi ska, Na ro do w Agen cj Po sza no wa nia Ener gii, Kra jo w Agen cj Po sza no wa nia Ener gii, Bu il dings Per for man ce In sti -
tu te Eu ro pe, przy wspó pra cy z PwC oraz ko lej nych wspó pra cu j cych in sty tu cji (wy mie nio nych w ra por cie).

Na ich pod sta wie, ja ko cel pro gra mo wy przy j te zo sta o uzy ska nie wy mier nych ko rzy ci eko no micz nych, ro do wi -
sko wych i spo ecz nych ak tyw ne go wdra a nia pro gra mu ter mo mo der ni za cji bu dyn ków miesz kal nych i uy tecz no ci pu blicz -
nej w za kre sie: 

• oszczd no ci ener gii,
• zmniej sze nie emi sji cie plar nia nej i po pra wy ja ko ci po wie trza,
• po pra wy sta nu tech nicz ne go bu dyn ków zwasz cza w tech no lo gii wiel ko py to wej,
• roz wo ju sek to ra bu dow la ne go,
• ogra ni cza nia ubó stwa ener ge tycz ne go.

Ja ko cel fi nan so wy przed si wzi cia przy j to za pew nie nie mak sy mal ne go pu blicz ne go wspar cia fi nan so we go g bo -
kiej kom plek so wej mo der ni za cji ener ge tycz nej wie lo ro dzin nych bu dyn ków miesz ka nio wych i uy tecz no ci pu blicz nej wraz
z wy mia n wy po sa e nia tych obiek tów na ener go osz czd ne z kra jo we go Pro gra mu Ope ra cyj ne go: – „In fra struk tu ra i ro -
do wi sko” i Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa l skie go na la ta 2014 – 2020 w za kre sie m.in.:

• ocie ple nia obiek tu,
• wy mia ny okien, drzwi ze wntrz nych oraz owie tle nia na ener go osz czd ne,
• prze bu do wy sys te mów grzew czych (wraz z wy mia n i pod  cze niem do ró da cie pa), sys te mów wen ty la cji i kli ma ty za cji, 
• in sta la cji OZE w mo der ni zo wa nych ener ge tycz nie bu dyn kach,
• in sta la cji sys te mów cho dz cych, w tym rów nie z OZE.

Istot ne fi nan so we zna cze nie b dzie mia „Pro gram kom plek so wej li kwi da cji ni skiej emi sji na te re nie ko nur ba cji
l sko-d brow skiej”, któ re go in sty tu cj wdra a j c b dzie Wo je wódz ki Fun dusz Ochro ny ro do wi ska i Go spo dar ki Wod -
nej, na pod sta wie po ro zu mie nia za war te go z Mi ni ster stwem Go spo dar ki. 

Za pro sze nia do udzia u w ko lej nym „VII l skim Fo rum In we sty cji, Bu dow nic twa, Nie ru cho mo ci” w imie niu or -
ga ni za to rów skie ro wa ne zo sta y do:

• Sa mo rz dów te ry to rial nych miast i po wia tów re gio nu l skie go i kra ju,
• Za rz dza j cych za so ba mi miesz ka nio wy mi: – spó dziel ni miesz ka nio wych i wspól not, miej skich przed si biorstw go -

spo dar ki miesz ka nio wej re gio nu i kra ju, 
• Or ga ni za cji pro du cenc kich i wy ko naw czych ro bót ter mo mo der ni za cyj nych, wen ty la cyj nych i kli ma ty za cyj nych, sto -

lar ki okien nej i in nych wpy wa j cych na oszczd no ener gii – z ukie run ko wa niem na pre zen ta cj in no wa cyj nych i no wo -
cze snych tech no lo gii.

Ska da my wy ra zy ser decz ne go po dzi ko wa nia „Wspó or ga ni za to rom” i bar dzo licz nym Part ne rom kon fe ren cji, czon -
kom jej Ra dy Pro gra mo wo -Na uko wej i Ko mi te tu Or ga ni za cyj ne go – za kon struk tyw ny i uy tecz ny wspó udzia w przy go -
to wa niu te go wspól ne go przed si wzi cia.

* Ra port – „Stra te gia mo der ni za cji bu dyn ków: ma pa dro go wa 2050”
* dr in. Ar ka diusz W glarz, Po li tech ni ka War szaw ska, Kra jo wa Agen cja Po sza no wa ni Ener gii, Je rzy u raw ski, Dol no l -

ska Agen cja Ener gii iro do wi ska, „Bu dow nic two ener go osz czd ne – aspek ty praw ne i tech no lo gie”, Czy sta Ener gia – 3/2015

Forum Budownictwa lskiego - wydanie specjalne 2015 5
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DZIAANIA RZDU

Efek tyw no ener ge tycz na jest jed nym
z naj lep szych spo so bów spro sta nia wy zwa -
niom wy ni ka j cym z ro sn ce go uza le nie nia
UE od im por tu ener gii i ogra ni czo nych za so -
bów su row ców ener ge tycz nych, a tak e ko -
niecz no ci ogra ni cze nia zmian kli ma tu. Prze -
sta wie nie si na bar dziej efek tyw n
ener ge tycz nie go spo dar k po win no rów nie
do pro wa dzi do po pu la ry za cji in no wa cyj nych
roz wi za tech no lo gicz nych oraz po pra wy kon -
ku ren cyj no ci prze my su, po bu dze nia wzro -
stu go spo dar cze go i two rze nia wy so kiej ja ko -
ci miejsc pra cy w sek to rach z tym zwi za nych.

Pol ska czyn nie uczest ni czy w two rze niu
wspól no to wej po li ty ki ener ge tycz nej, a tak -
e w pra cach le gi sla cyj nych w za kre sie efek -
tyw no ci ener ge tycz nej, ma jc na uwa dze
wa run ki kra jo we, ochro n in te re sów od bior -
ców ener gii, po sia da ne za so by ener ge -
tycz ne oraz uwa run ko wa nia tech no lo gicz -

ne wy twa rza nia, prze sy a nia lub dys try bu -
cji ener gii. Bar dzo wa ny mi in stru men ta mi
fi nan so wy mi wspie ra j cy mi re ali za cj in we -
sty cji ener go osz czd nych s pro gra my
wdra a ne przez Na ro do wy Fun dusz Ochro -
ny ro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej (NFO -
iGW), rod ki po cho dz ce z Pro gra mu
Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra i ro do wi sko
(PO Ii) oraz kre dy ty pre fe ren cyj ne.

W 2012 r. zo sta a przy j ta dy rek ty wa
w spra wie efek tyw no ci ener ge tycz nej, któ -
ra wspie ra osi gni cie ogól ne go ce lu w za -
kre sie efek tyw no ci ener ge tycz nej. Za ka -
da on ob ni e nie o 20 proc. zu y cia ener gii
pier wot nej w UE do 2020 r. 

Sek tor bu dow la ny to je den z tych, w któ -
rym ist nie je naj wik szy po ten cja w za kre -
sie po pra wy efek tyw no ci ener ge tycz nej. Jej
zwik sze nie mo e jed no cze nie wpy n
na wdro e nie no wych tech no lo gii w bu dow -

nic twie i tech ni ce in sta la cyj nej. Po zwo li
tak e ogra ni czy ne ga tyw ny wpyw na ro -
do wi sko na tu ral ne oraz zmniej szy ra chun -
ki go spo darstw do mo wych za cie po sie cio -
we, pa li wa oraz ener gi elek trycz n. 

Wa nym ele men tem jest tak e pod no sze -
nie po zio mu wie dzy spo e cze stwa oraz do -
star cze niu wia ry god nych in for ma cji na te mat
oszczd no ci ener gii. Ko rzy ci wy ni ka j ce
z pro wa dzo nych dzia a w tym ob sza rze,
wy pra co wa niu od po wied nie go po zio mu
stan dar dów i spo so bu mo ni to rin gu pro wa -
dzo nych prac oraz ich wy ni ków nie da si
prze ce ni. Wie dza i od po wied nie wy ko -
rzy sta nie no wo cze snych tech no lo gii przy czy -
nia si bo wiem do wzro stu in no wa cyj no ci
na szej go spo dar ki.

No to wa a: Agniesz ka Zie li ska
Zdj cia: mat. pra so we

JANUSZ PIECHOCISKI
wicepremier, minister gospodarki

Sektor budowlany
dba o efektywno
energetyczn
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Po szu ki wa nie roz wi za, któ re umo li wia -
j sta e pod no sze nie efek tyw no ci ener ge -
tycz nej w bu dow nic twie to dy na micz nie
roz wi ja j ca si cz in no wa cyj nej go spo -
dar ki. Ana li za do ty cz ca wy ko rzy sta nia od -
na wial nych ró de ener gii, czy my le nie
o eko lo gii w ca ym cy klu tech no lo gii wy ko -
rzy sty wa nych w bu dow nic twie to dzi stan -
dard. Wy ma ga nia okre la j ce oszczd -
no ener gii i izo la cyj no ciepl n bu dyn ków
pro jek to wa nych i no wo bu do wa nych w Pol -
sce, tak jak w ca ej UE b d stop nio wo pod -
no szo ne a do ro ku 2021. Ta kie eta po we
zmia ny po zwo l na pyn ne do sto so wa nie si
ryn ku bu dow la ne go do obo wi zu j cych
wy mo gów praw nych. 

Ko rzy ci dla uyt kow ni ków s oczy wi cie
ni sze kosz ty ener gii, wik szy kom fort miesz -
ka nia. Wy zwa niem jest opty mal ne z punk tu
wi dze nia kosz tów pro jek to wa nie roz wi za

ener go osz czd nych w bu dyn kach ist nie j -
cych. Jak si sza cu je a 46 proc. bu dyn ków
w Pol sce zo sta o wy bu do wa nych do 1970 ro -
ku. W wik szo ci bu dyn ki te nie by y kom plek -
so wo mo der ni zo wa ne (w tym ter mo mo der -
ni zo wa ne), a za sto so wa ne przy ich bu do wie
tech no lo gie nie po zwa la j na za pew nie nie wy -
so kie go stop nia efek tyw no ci ener ge tycz nej.
Ko niecz ne jest za tem pod j cie dzia a zmie -
rza j cych do osi gni cia w nich od po wied -
nie go po zio mu cha rak te ry sty ki ener ge tycz -
nej, gdy to wa nie bu dyn ki o ni skim stop niu
efek tyw no ci ener ge tycz nej wy ko rzy stu j
znacz ne ilo ci ener gii i przy czy nia j si tym
sa mym do wy so kiej emi sji ga zów cie plar nia -
nych do at mos fe ry. 

Jed nym z mo li wych ró de fi nan so we go
wspo ma ga nia te go pro ce su jest w no wej
per spek ty wie Pro gram Ope ra cyj ny In fra -
struk tu ra i ro do wi sko. Na zwik sze nie

efek tyw no ci ener ge tycz nej w bu dow nic twie
wie lo ro dzin nym miesz ka nio wym oraz w bu -
dyn kach uy tecz no ci pu blicz nej prze zna -
czo no po nad 450 mln eu ro, w tym 180,7 mln
eu ro na bu dyn ki pu blicz ne i 271 mln eu ro
na sek tor miesz ka nio wy. Dzia a nia mo li we
do sfi nan so wa nia w ra mach PO Ii to m.in.
ocie ple nie obiek tu, wy mia na okien, drzwi ze -
wntrz nych oraz owie tle nia na ener go osz -
czd ne, prze bu do wa sys te mów grzew -
czych, sys te mów wen ty la cji i kli ma ty za cji,
bu do wa lub mo der ni za cja we wntrz nych in -
sta la cji od bior czych oraz li kwi da cja do tych -
cza so wych ró de cie pa, a tak e in sta la cja
OZE w mo der ni zo wa nych ener ge tycz ne
bu dyn kach – o ile wy ni ka to z au dy tu ener -
ge tycz ne go.

DZIAANIA RZDU

Dbao o ekologi
w budownictwie...
to standard

PAWE OROWSKI podsekretarz stanu
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju
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REGION

Gów nym pro ble mem wo je wódz -
twa l skie go w za kre sie ochro ny
ro do wi ska jest znacz ne za nie -
czysz cze nie po wie trza. Ja ko po -
wie trza w wo je wódz twie l skim
ci gle od bie ga od po zio mu od po -
wia da j ce go obo wi zu j cym nor -
mom. Sta le wy st pu j prze kro cze -
nia norm dla ta kich za nie czysz cze,

jak: py za wie szo ny PM10, py za -
wie szo ny PM2,5 czy ben zo(a)pi ren.
Gów n przy czy n wy st po wa nia
tych prze kro cze jest emi sja z in dy -
wi du al ne go ogrze wa nia bu dyn ków,
wy ni ka j ca za rów no z fak tu spa la -
nia zej ja ko ci pa liw sta ych i od pa -
dów w pa le ni skach do mo wych, jak
i z wy so kiej ener go chon no ci obiek -

tów. Ge ne ral nie, w za kre sie zu y cia
ener gii, wo je wódz two l skie pla su -
je si w ci sej kra jo wej czo ów ce,
przy czym nie ste ty zde cy do wa na
wik szo tej ener gii po wsta je
w wy ni ku spa la nia naj mniej „pro eko -
lo gicz ne go” no ni ka ener gii – w gla
ka mien ne go, na to miast udzia od na -
wial nych ró de ener gii w ca o ci

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 
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pro du ko wa nej ener gii jest sto sun ko -
wo nie wiel ki.

Pro blem znacz ne go zu y cia ener -
gii przez bu dyn ki w kra jach Unii
Eu ro pej skiej zna laz od zwier cie dle -
nie w Dy rek ty wie Par la men tu Eu ro -
pej skie go i Ra dy 2010/31/UE
z dnia 19 ma ja 2010 r. w spra wie
cha rak te ry sty ki ener ge tycz nej bu dyn -
ków. Ce lem dy rek ty wy jest, aby
wszyst kie no we bu dyn ki – ale tak e,
w za kre sie uza sad nio nym eko no -
micz nie, bu dyn ki mo der ni zo wa -
ne – od 1 stycz nia 2021 ro ku
(a w przy pad ku bu dyn ków zaj mo wa -
nych przez wa dze pu blicz ne lub b -
d cych ich wa sno ci od 1 stycz -
nia 2019 ro ku) by y bu dyn ka mi
o nie mal ze ro wym lub bar dzo ni skim
zu y ciu ener gii. Trans po zy cja tej
dy rek ty wy do pol skie go pra wa na st -
pi a m.in. po przez Roz po rz dze nie
Mi ni stra Trans por tu, Bu dow nic twa
i Go spo dar ki Mor skiej z dnia 5 lip ca
2013 r. zmie nia j ce roz po rz dze nia
w spra wie wa run ków tech nicz nych,
ja kim po win ny od po wia da bu dyn ki
i ich usy tu owa nie. Po rzd ku je onoi
za ostrza wy mo gi mi ni mal ne do ty cz -
ce izo la cyj no ci ciepl nej prze gród
oraz zu y cia nie od na wial nej ener gii
pier wot nej na ce le ogrze wa nia, wen -
ty la cji, przy go to wa nia cie pej wo dy
uyt ko wej, cho dze nia oraz owie tle -
nia wbu do wa ne go w bu dyn kach.

Ma jc na uwa dze wszyst kie opi -
sa ne wy ej pro ble my, Wo je wódz ki
Fun dusz Ochro ny ro do wi ska i Go -
spo dar ki Wod nej w Ka to wi cach naj -
wik sz po moc fi nan so w kie ru je
na re ali za cj za da zwi za nych
z ochro n at mos fe ry – w ostat nich
la tach red nio oko o 200 mln z
rocz nie, czy li po o wa wszyst kich
rod ków któ ry mi dys po nu je Fun -
dusz, jest prze zna cza na na ten
cel. Spo ród wszyst kich przed si -
wzi, któ re fi nan su je Fun dusz
w tym za kre sie, naj wa niej sze miej -
sce zaj mu j dzia a nia zmie rza j ce
do zmniej sze nia zu y cia ener gii
w bu dyn kach miesz kal nych i uy -
tecz no ci pu blicz nej. Kie ru nek ten
jest re ali zo wa ny gów nie po przez
wspie ra nie g bo kiej ter mo mo der -
ni za cji bu dyn ków, obej mu j cej ter -
mo izo la cj prze gród bu dow la nych
(nie rzad ko po prze dzo n de mon ta -
em i uniesz ko dli wie niem azbe -

stu), wy mia n okien i drzwi, wy mia -
n ró de cie pa – w tym pod  cze -
nie do sie ci cie pow ni czej oraz za -
bu do w od na wial nych ró de 
ener gii, mo der ni za cj in sta la cji
grzew czych, za sto so wa nie wen ty -
la cji me cha nicz nej z od zy skiem
cie pa, itp.). Po nad to, od 2011 ro ku
Wo je wódz ki Fun dusz – ja ko pierw -
szy w kra ju – wspie ra bu do w ener -
go osz czd nych do mów jed no ro -
dzin nych, a od 2014 ro ku – bu do w
obiek tów uy tecz no ci pu blicz nej
o nie mal ze ro wym zu y ciu ener gii. 

W ostat nich la tach Wo je wódz ki
Fun dusz w Ka to wi cach roz pa tru je
rocz nie na wet do kil ku set wnio sków
obej mu j cych za da nia z za kre su
ochro ny at mos fe ry, w tym sze ro ko ro -
zu mia nej efek tyw no ci ener ge tycz -
nej. Pod sta wo w for m do fi nan so wa -
nia ta kich dzia a s pre fe ren cyj nie
opro cen to wa ne, cz cio wo uma rzal -
ne po ycz ki, dzi ki cze mu mo li we
jest wspar cie zde cy do wa nie wik szej
licz by in we sty cji, ni by o by to mo -
li we je dy nie przy wy ko rzy sta niu do -
ta cji. Dzi ki ta kiej for mie do fi nan so -
wa nia Fun dusz dys po nu je w ka dym
ro ku kwo t zde cy do wa nie wik sz,
ni wy no sz wpy wy ze wntrz ne
(z ty tu u opat i kar za ko rzy sta nie ze
ro do wi ska). Jed no cze nie na przed -
si wzi cia wy ma ga j ce szcze gól -
ne go wspar cia – jak za bu do wa od na -
wial nych ró de ener gii czy
ter mo mo der ni za cja bu dyn ków uy -
tecz no ci pu blicz nej na le  cych
do sek to ra fi nan sów pu blicz nych lub
b d cych za byt ka mi – udzie la ne s
rów nie do ta cje. Z ko lei ma jc
na uwa dze ua twie nie do st pu
do rod ków oso bom fi zycz nym, Wo -
je wódz ki Fun dusz fi nan su je – funk -
cjo nu j ce z nie wiel ki mi prze rwa -
mi – dwie li nie kre dy to we w sie ci
ban ków: na kom plek so w ter mo -
mo der ni za cj bu dyn ków oraz na bu -
do w do mów ener go osz czd nych
(przy czym od bie  ce go ro ku b dzie
ist nia a mo li wo uzy ska nia na te
ce le – oprócz kre dy tu – rów nie do -
ta cji). 

Dzia a nia w za kre sie wspie ra nia
po pra wy efek tyw no ci ener ge tycz nej
bu dyn ków s szcze gól nie wa ne, po -
nie wa sza cu je si, e na dzie
dzi siej szy bu dyn ki od po wia da j a
za 40% cz ne go zu y cia ener gii,

a in we sty cje ma j ce na ce lu oszcz -
dza nie ener gii s naj prost sz i naj -
sku tecz niej sz me to d na zmniej -
sze nie emi sji za nie czysz cze oraz
ogra ni cze nie wy ko rzy sta nia za so bów
na tu ral nych. Mniej sze zu y cie ener -
gii oraz zwik szo ne wy ko rzy sta nie
ener gii ze ró de od na wial nych ma -
j rów nie du e zna cze nie dla zwik -
sze nia bez pie cze stwa do staw ener -
gii, wspie ra nia roz wo ju tech nicz ne go,
a tak e dla two rze nia mo li wo ci za -
trud nie nia i roz wo ju re gio nu.

An drzej PI LOT – pol ski po li tyk, sa mo rz do wiec,
dzia acz Pol skie go Stron nic twa Lu do we go.
Od grud nia 2010 do lu te go 2013 wi ce sta ro sta
po wia tu tar no gór skie go. Od 2013 do 2014 wi -
ce wo je wo da l ski. Obec nie Pre zes Za rz du
Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro ny ro do wi -
ska i Go spo dar ki Wod nej w Ka to wi cach.
Uko czy stu dia na kie run ku po li ty ka spo ecz -
na w In sty tu cie Na uk Po li tycz nych i Dzien ni kar -
stwa Uni wer sy te tu l skie go oraz stu dia po -
dy plo mo we w za kre sie in we sty cji ka pi ta o wych
w Wy szej Szko le Ban ko wej w Po zna niu.
W la tach 2008 – 2010 zaj mo wa sta no wi sko
wi ce pre ze sa Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro -
ny ro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w Ka to -
wi cach. W 2010 ko or dy no wa li kwi da cj szkód
w ro do wi sku wy rz dzo nych przez po wód
w wo je wódz twie l skim. W tym sa mym ro -
ku ob j sta no wi sko wi ce sta ro sty po wia tu
tar no gór skie go. Pia sto wa do sta no wi sko
do lu te go 2013, kie dy zo sta mia no wa ny I wi -
ce wo je wo d l skim.
W wy bo rach sa mo rz do wych w 2014 uzy ska
man dat rad ne go sej mi ku wo je wódz twa l -
skie go, funk cj t za cz pe ni 1 grud nia,
w zwiz ku z czym prze sta pe ni funk cj wi -
ce wo je wo dy l skie go. 18 grud nia 2014 zo -
sta pre ze sem za rz du Wo je wódz kie go Fun du -
szu Ochro ny ro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej
w Ka to wi cach.
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Czstochowa liderem
w ksztatowaniu
i realizacji
zrównowaonej
gospodarki energetycznej

Prezydent Czstochowy
KRZYSZTOF MATYJASZCZYK

Cz sto cho wa jest od 2012 r. sy gna ta riu -
szem po ro zu mie nia mi dzy bur mi strza -
mi – przed si wzi cia na rzecz wal ki ze zmia -
na mi kli ma tu, za ini cjo wa ne go w 2008 r.
przez Ko mi sj Eu ro pej sk. Isto t tej mi dzy -
na ro do wej ini cja ty wy jest zre ali zo wa nie,
a na wet prze kro cze nie, unij ne go ce lu, ja kim
jest zmniej sze nie do 2020 ro ku emi sji CO2
o 20% (w sto sun ku do ro ku 1990), po przez

wdro e nie „Pla nu dzia a na rzecz zrów no -
wa o nej ener gii” (SE AP), do ty cz ce go
efek tyw no ci ener ge tycz nej i wy ko rzy sty wa -
nia lo kal nych od na wial nych ró de ener gii.

Mia sto od lat po dej mu je ini cja ty wy kszta -
tu j ce wród miesz ka ców po sta wy eko lo -
gicz ne; pod no si te wia do mo w za kre -
sie wy ko rzy sta nia od na wial nych ró de
ener gii i efek tyw no ci ener ge tycz nej.

Jed nym z naj wik szych wy zwa, ja kie
sto j przed wspó cze sny mi sa mo rz da mi
jest za pew nie nie miesz ka com jak naj lep -
szych wa run ków dla zrów no wa o ne go
roz wo ju spo ecz no -go spo dar cze go, przy
jed no cze snym po sza no wa niu ro do wi ska
na tu ral ne go. Ogrom n ro l od gry wa w tym
za kre sie spo sób ko rzy sta nia z ener gii,
od któ rej za le ny jest prak tycz nie ka dy ro -
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dzaj ak tyw no ci. To, w ja ki spo sób po zy -
sku je my ener gi oraz jak j wy ko rzy stu je -
my ma klu czo we zna cze nie dla tak ro zu -
mia ne go roz wo ju.

Cz sto cho wa pe ni ro l li de ra w kszta to -
wa niu i re ali za cji zrów no wa o nej go spo dar -
ki ener ge tycz nej. Swo je dzia a nia opie ra
na part ner skiej wspó pra cy z przed si bior -
stwa mi ener ge tycz ny mi, lo kal ny mi orod ka -
mi na uko wy mi oraz nie za le ny mi eks per ta -
mi. Szcze gól nie istot ne w tym pro ce sie
jest pod no sze nie efek tyw no ci wy ko rzy -
sta nia pa liw i ener gii. Mia sto od wie lu lat re -
ali zu je pro gram „Za rz dza nie ener gi i ro -
do wi skiem w bu dyn kach uy tecz no ci
pu blicz nej” – zna ko mi te na rz dzie do ak tyw -
no ci w tym ob sza rze.

Cz sto cho wa od no si suk ce sy w za kre sie
za rz dza nia ener gi i ro do wi skiem na fo -
rum kra jo wym. Za swo je dzia a nia na wie lu
pasz czy znach: lo kal nej, re gio nal nej, kra jo -
wej i mi dzy na ro do wej, a przede wszyst kim
za osi ga ne wy ni ki w za kre sie kszta to wa -
nia i wdra a nia lo kal nej po li ty ki ener ge tycz -
nej oraz po pra wy efek tyw no ci wy ko rzy sta -
nia pa liw i ener gii, by li my wie lo krot nie
na gra dza ni.

W ostat nim okre sie Cz sto cho wa otrzy -
ma a m.in. wy ró nie nia w kon kur sie „Mia sto
Szans – Mia sto Zrów no wa o ne go Roz wo -
ju” za kon se kwent ne i in no wa cyj ne dzia a -
nia w za kre sie po pra wy efek tyw no ci ener -
ge tycz nej i w kon kur sie ECO -MIA STO
za po li ty k w za kre sie bu dow nic twa eko lo -
gicz ne go. W 2014 r. zdo by li my go do Eko -
-In spi ra cja 2014 w ka te go rii „Mia sto Zrów -
no wa o ne go Roz wo ju” w uzna niu zna cz cej
ro li w za kre sie dzia a na rzecz zrów no wa -
o ne go roz wo ju i po sza no wa nia ro do wi ska
na tu ral ne go oraz I miej sca – za rów no
w oce nie Ra dy Pro gra mo wej Kon kur su, jak
i w go so wa niu in ter nau tów – w kon kur sie
zor ga ni zo wa nym przez re dak cj ma ga zy nu
„Eko lo gia i Ry nek” i por tal Eko ry nek.com –
pod pa tro na tem Mi ni ster stwa ro do wi ska.

WY BRA NE EKO PRO JEK TY
RE ALI ZO WA NE W CZ STO CHO WIE

Za rz dza nie ener gi i ro do wi skiem
w obiek tach uy tecz no ci pu blicz nej
mia sta Cz sto cho wy – mo ni to ro wa nie
zu y cia ener gii i wo dy we wszyst kich jed -
nost kach i spó kach miej skich (oko o 230

obiek tów); sza co wa nie kosz tów po no szo -
nych z te go ty tu u. Ce lem pro gra mu jest kon -
se kwent ne wdra a nie za rz dza nia ener gi
i ro do wi skiem w miej skich obiek tach uy -
tecz no ci pu blicz nej i suk ce syw ne zmniej -
sze nie zu y cia ener gii oraz wo dy, a tak e

re duk cja emi sji CO2 do at mos fe ry. Wy -
mier nym efek tem jest te ogra ni cze nie rze -
czy wi stych kosz tów po no szo nych przez
sa mo rzd.

Sys tem Mo ni to rin gu Me diów uy wa ny
do gro ma dze nia da nych z fak tur za me dia,
po zwa la na au to ma tycz ne ge ne ro wa nie
rocz nych ra por tów da nych tech nicz nych
i ener ge tycz nych. Umo li wia to bie  c kon -
tro l efek tyw ne go ko rzy sta nia z me diów
w po szcze gól nych pla ców kach oraz pra wi -
do wo ci pro wa dzo nych roz li cze. 

Kro pla do kro pli – pro gram po zwa la
na ob ni e nie zu y cia oraz kosz tów eks plo -
ata cyj nych za wo d, ener gi do pod grza nia
wo dy oraz cie ki, po zy tyw nie wpy wa na ro -
do wi sko ogra ni cza jc emi sj CO2.

Kam pa nia edu ka cyj no -in for ma cyj na
w za kre sie ak tyw ne go udzia u miesz ka ców
w po dej mo wa nia de cy zji do ty cz cych
zrów no wa o ne go roz wo ju lo kal nej go spo -
dar ki ener ge tycz nej. Na stro nie Urz du
Mia sta dzia a por tal in for ma cyj ny „Ener gia
i ro do wi sko” (www.cze sto cho wa.ener gia -
isro do wi sko.pl), su  cy do po pu la ry za cji te -
ma ty ki zwi za nej z oszczd no ci ener gii,
po pra w efek tyw no ci ener ge tycz nej i tro -
sk o stan ro do wi ska na tu ral ne go. Co ro -
ku w Cz sto cho wie or ga ni zo wa ne s Miej -
skie Dni In te li gent nej Ener gii.Pro gram
ogra ni cze nia ni skiej emi sji dla osie dla
Dbów, dzi ki któ re mu wy eli mi no wa no
szko dli we zwiz ki po wsta j ce przy spa la niu
w gla, któ ry by w tej dziel ni cy pod sta wo wym
pa li wem grzew czym. Te raz miesz ka cy
ma j ogrze wa nie eta o we – ga zo we. Pro -
gra mem ob j to 39 bu dyn ków ko mu nal -
nych i bu dy nek Miej skie go Przed szko la
nr 30. In we sty cja by a fi nan so wa na przez
Gmi n Cz sto cho wa oraz Wo je wódz ki Fun -
dusz Ochro ny ro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej w Ka to wi cach. Dzi ki re ali za cji
Pro gra mu w 610 miesz ka niach za mon to wa -
no pe no stan dar do we, no wo cze sne in sta la -
cje wy ko rzy stu j ce gaz w 40 grun tow nie od -
no wio nych bu dyn kach. Od po wia da j one
te raz w pe ni wy mo gom w za kre sie ochro -
ny ro do wi ska i eko no micz ne go go spo da -
ro wa nia ener gi.
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– Bu do wa DT do bie ga ko ca. Tra sa
po  czy a Ka to wi ce, Cho rzów, wi to -
cho wi ce, Ru d l sk i Za brze, i osi -
gn a gra ni ce Gli wic. Nie by o to a twe
przed si wzi cie i trwa o wie le lat. Ja kie
by y po czt ki, kie dy na ro dzi y si pierw -
sze po my sy, jak przy st pio no do ich re -
ali za cji?

– W 1986 r. roz po cz to pra ce bu dow la -
ne. In we sty cja zo sta a za kwa li fi ko wa -
na do gru py fi nan so wa nych z bu de tu cen -
tral ne go, jed nak ko po ty fi nan so we pa stwa
spra wi y, e pra ce nie po su wa y si w wy -
star cza j cym tem pie. 

W pa dzier ni ku 1990 r. zo sta y prak tycz -
nie wstrzy ma ne – do 1993 r. fi nan so wa no
je dy nie ro bo ty za bez pie cza j ce. 

Po wzno wie niu prac w 1994 r. ju
przez no we go in we sto ra za stp cze go, któ -
rym zo sta a „Dro go wa Tra sa red ni co wa
Spó ka Ak cyj na”, ro bo ty pro wa dzo no nie -
prze rwa nie, cho z ró n in ten syw no ci
zwi za n z ogra ni czo ny mi rod ka mi fi nan -
so wy mi. 

Istot nym im pul sem zwik sza j cym mo -
li wo ci re ali za cyj ne by o pod pi sa nie przez
Rzd RP umo wy kre dy to wej z Eu ro pej skim

Ban kiem In we sty cyj nym, w zwiz ku z czym
od 1998 in we sty cja jest wspo ma ga na kre -
dy tem.

Po zwo li o to:
• w 2008 r. uru cho mi li cz cy cz -

nie 15,5 km od ci nek tra sy gów nej od gra -
ni cy Za brza i Ru dy l skiej do w za Bo -
gu cic kie go w Ka to wi cach, 

• w 2008 roz po cz bu do w w Za brzu,
kon trak ty Z1 i Z2, i od da je do eks plo ata -
cji w 2011 – 4,7 km,

• w 2012 roz po cz bu do w ko lej nych
od cin ków w Za brzu Z3, Z4 za ko czo n
w sierp niu 2014,

• w lip cu 2012 roz po cz bu do w kon -
trak tu G1 – w ze z au to stra d A1 za ko -
czo n w li sto pa dzie 2014. Kon trak ty Z3, Z4,
G1, ja ko ca o, ko rzy sta y z wspar cia unij -
ne go w ra mach RPO Wo je wódz twa l -
skie go. 

Uyt ko wa ny za kres tra sy wy no si obec -
nie 25,98 km.

Te raz trwa j pra ce bu dow la ne w ród -
miej skiej cz ci Gli wic, jest to zwi za ne
z utrud nie nia mi dla miesz ka ców mia sta,
jak to obec nie jest przyj mo wa ne przez
spo e cze stwo mia sta wie my e

przed pod j ciem de cy zji o bu do wie mia -
y miej sce pro te sty i sprze ci wy, jak prze -
bie ga pro ces pro jek to wa nia tra sy w Gli -
wi cach?

Tra sa dro go wa re la cji Ka to wi ce -Gli wi ce
prze zna czo na dla ob su gi ru chu we wntrz -
ne go aglo me ra cji ka to wic kiej po ja wi a si
w pla nach za go spo da ro wa nia wo je wódz -
twa ju w 1958 r. 

Przez ko lej ne dwie de ka dy pra ce nad t
tra s prze bie ga y w po wol nym tem pie,
gdy dla wadz cen tral nych i lo kal nych
prio ry te tem by a roz bu do wa sie ci trans por -
to wej w in nych re jo nach wo je wódz twa.
Do prac pla ni stycz nych nad tra s Ka to wi -
ce -Gli wi ce przy st pio no na do bre w dru giej
po o wie lat sie dem dzie si tych ubie ge go
wie ku. Wte dy ana li zo wa no i kon sul to wa no
wa rian to we prze bie gi DT, w tym w Gli wi -
cach i Za brzu. W 1977 r. dro g wpi sa no
do ge ne ral ne go pla nu za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go i nada no jej na zw Dro go -
wa Tra sa red ni co wa. Po przez pro ce du ry
opra co wy wa nia i uchwa la nia Pla nu za go -
spo da ro wa nia wo je wódz twa i miej sco wych
pla nów za go spo da ro wa nia utrwa lo no usta -
le nia lo ka li za cyj ne w ob sza rach miast.

Droga,
która zmienia lsk

REGION

Rozmowa z Prezesem Zarzdu Drogowej Trasy rednicowej  S.A. MARIANEM HACUSIEM
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W opar ciu o te usta le nia uzy ski wa no suk -
ce syw nie dla ko lej nych kon trak tów od po -
wied nie do ku men ty: de cy zje ro do wi sko we,
po zwo le nia na bu do w i bu do wa no tra s.

W 2008 ro ku na si li y si skar gi i pe ty cje
pro te stu j cych prze ciw ko bu do wie DT
w Gli wi cach, po ja wi y si te uwa gi kre dy -
tu j ce go bu do w EBI o nie zgod no ci pol -
skie go pra wa z eu ro pej ski mi dy rek ty wa mi
ro do wi sko wy mi. Zmie nio no te pra wo, 15
li sto pa da 2008 we sza w y cie usta wa
„O udo stp nia niu in for ma cji o ro do wi sku
i je go ochro nie, udzia le spo e cze stwa
w ochro nie ro do wi ska oraz o oce nach od -
dzia y wa nia na ro do wi sko” Opu bli ko wa no
te wy tycz ne Mi ni ster stwa Roz wo ju Re gio -
nal ne go dla pro wa dze nia po st po wa
w za kre sie Oce ny Od dzia y wa na ro do -
wi sko dla pro jek tów ob j tych wspar ciem
unij nym.

Roz sze rzo no te za kres obo wi zy wa nia
„spec” usta wy dro go wej co ozna cza o, e
utra ci y zna cze nie do tych cza so we usta le -
nia lo ka li za cyj ne DT opar te na pla nach
miej sco wych.

W ten spo sób wszyst kie wy ko na ne
przed ro kiem 2008 pra ce przy go to waw cze
stra ci y na zna cze niu. Naj wa niej sz ró -
ni c by a ko niecz no przed sta wie nia wa -
rian to wych roz wi za i pod da nia ich opi -
nio wa niu spo ecz ne mu. Istot ne te s
ró ni ce w sa mym za kre sie spo rz dza nia ra -
por tu od dzia y wa nia na ro do wi sko i je go
oce ny. 

W 2009 ro ku dla spe nie nia wy mo gu
wie lo wa rian to wej ana li zy na po trze by
oce ny od dzia y wa nia na ro do wi sko i przy -
go to wa nia me ry to rycz nych pod staw
do wa rian to wa nia opra co wa no ma te ria y,
któ re pod da ne by y ana li zie w ra mach „Ra -
por tu od dzia y wa nia na ro do wi sko…”.
Przy go to wa no te od po wied ni for m
edy cyj n dla prze pro wa dze nia kon sul ta -
cji spo ecz nych. 

Dzia a nia in for ma cyj no -kon sul ta cyj ne
pro wa dzo no od 16 wrze nia do 16 pa -
dzier ni ka 2009 r. Kon sul ta cje w Gli wi cach
po twier dzi y po trze b re ali zo wa nia DT wg
wa rian tu1, tj. prze bie ga j ce go.

Wy ni ki kon sul ta cji uwzgld nio ne by y
w „Ra por cie Oce ny od dzia y wa nia na ro -
do wi sko”. De cy zj w tej spra wie (z klau zu -
l na tych mia sto wej wy ko nal no ci) wy da
Re gio nal ny Dy rek tor Ochro ny ro do wi ska
w Ka to wi cach w sierp niu 2010. De cy zja po -
prze dzo na by a roz pra w ad mi ni stra cyj n
z udzia em spo e cze stwa.

Obec nie Wa dze mia sta sze ro ko in for mu -
j o zmia nach or ga ni za cji ru chu w mie cie
z po wo du bu do wy i te ogra ni cze nia s
przyj mo wa ne ze zro zu mie niem, oczy wi cie
jest sil ne po wszech ne ocze ki wa nie na jak
naj szyb sze za ko cze nie prac, co po zwo li
na ko rzy sta nie z no wych mo li wo ci ru cho -
wych w Gli wi cach.

– Tra sa z za o e nia ma uspraw ni ruch
we wntrz miast, jak to ma by osi gni -
te w Gli wi cach?

Na krót kim od cin ku w Gli wi cach b dzie
a pi w zów z ist nie j cym uka dem ulic

i jed no po  cze nie lo kal nych ulic z pla no -
wa n ob wod ni c Gli wic. To po ka zu je, e nie
ma my do czy nie nia z ru chem tran zy to wym
przez mia sto a o roz sze rza niu mo li wo ci
dla ru chu we wntrz ne go. 

Od ci nek G2 – 5,320 km
Kla sa tech nicz na GP2/2, G1/4
1. W ze ty pu „pó ko ni czy na” z ul. Kró -

lew skiej Ta my
2. W ze „ród miej ski” z uli ca mi Zwy ci -

stwa, Dwor co w, Cz sto chow sk, Ko nar -
skie go

3. W ze ty pu „ka ro” z ul. Sien kie wi cza
4. W ze ty pu „ka ro” z uli ca mi liw ki, Or -

lic kie go 
W ze ty pu „pó ko ni czy na z ul. Por to w”
– Bu do wa w ob sza rach za bu do wa -

nych zwi za na jest z ko niecz no ci
prze bu do wy i bu do wy in fra struk tu ry
pod ziem nej, ja kie by y jej gów ne ele -
men ty?

– Istot nie, bu do wa od cin ka G2 w Gli wi -
cach zwi za na by a z ogrom nym pro gra -
mem prze bu do wy in fra struk tu ry tech nicz -
nej, przy czym, jak wie my, ta za sa da mu si
by prze strze ga na w ten spo sób, e in fra -
struk tu ra sta ra mu si funk cjo no wa, a no -
w trze ba wy bu do wa i prze  czy. 

Dru gim ta kim ob sza rem in fra struk tu ral -
nym, nie zwy kle okre la j cym wa run ki
do re ali za cji tra sy, jest pro blem utrzy ma nia
w mia r po trzeb pyn no ci ko mu ni ka cyj nej
w mie cie, tej pu blicz nej i in dy wi du al nej. To
wiel ki pro blem. W Gli wi cach mu sie li my
przy j ta ki pro gram, by naj pierw wy prze -
dza j co wy bu do wa 3-4 wia duk ty, a wrcz
w zy, bo wiem nie by o mo li wo ci za -
mkni cia wszyst kich po przecz nic. Wcze -
niej wy bu do wa li my w ze z DK88, wy bu -
do wa li my w ze z uli c Ko nar skie go,
prze o y li my uli c Dwor co w i do pie ro
w ko lej nych eta pach mo gli my roz wi n
front ro bót na ca ej tra sie. 

Bu do wa tras ko mu ni ka cyj nych w ob sza -
rach sil nie zur ba ni zo wa nych jest zwi za -
na z ko niecz no ci prze zbro je nia tych
od cin ków w za kre sie ist nie j cej in fra struk -
tu ry tech nicz nej z jed no cze snym utrzy ma -
niem ci go ci funk cjo no wa nia prze bu do -
wy wa nych urz dze.

Te oko licz no ci bar dzo sil nie rzu tu j
na tem po prac i wy ma ga j szcze gól nych
roz wi za or ga ni za cyj nych i tech nicz nych.

– Uyt ku jc tra s b dzie my jed nak ko -
rzy sta z te go co „na zie mi”, ja kie s naj -
istot niej sze obiek ty in y nier skie?

– 1. Obiekt mo sto wy w ci gu dro gi kra -
jo wej nr 88 nad Dro go w Tra s red ni co -
w i rze k Kod ni c – 3 prz sa, roz pi -
to 95 m (29,0+37,0+29,0), sze ro ko
23,2 m, ustrój bel ko wo-py to wy ci gy
z be to nu spr o ne go

2. Kad ka nad rze k Kod ni c – 1 prz -
so, roz pi to 23,0 m, sze ro ko 2,39 m,
ustrój no ny bel ko wy sta lo wy z bla chow -
nic

3. Most w ci gu ul. F. Or lic kie go, nad rze -
k Kod ni c, jed no prz so wy, roz pi -
to 27,0 m, sze ro ko 31,3 m (16,5 + 1,8
+ 13,0), ustrój no ny bel ko wo -py to wy ci -
gy z be to nu spr o ne go

4. Wia dukt w ci gu DT nad uli c J. liw -
ki – jed no prz so wy, roz pi to 38,0 m, sze -
ro ko zmien na: (13,801-14,107 m nit ka
pra wa) + (14,400-14,566 m nit ka le wa),
ustrój no ny bel ko wo-py to wy ci gy z be -
to nu spr o ne go

5. Wia dukt w ci gu uli cy Sien kie wi cza
nad DT – jed no prz so wy, roz pi to 36,3
m, sze ro ko 15,8 m, ustrój no ny bel ko -
wo – py to wy ci gy z be to nu spr o ne go

6. Tu nel w ci gu DT – 
du go tu ne lu: 493,00 m, 
sze ro ko: zmien na 

od 10,90 do 20,40 m, 
wy so ko: 5,40 m, 
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gru bo cian kon struk cyj nych:
1,00 m, 

po wierzch nia tu ne lu: 15 986 m2, 
kon struk cja no na: 
dwu lub czte ro na wo wa ra ma el be to -
wa, ska da j ca si z uka du trzech lub
pi ciu cian szcze li no wych gru bo -
ci 1,00 m po  czo nych mo no li tycz nie
z ry glem py to wym, el be to wym
o zmien nej  gru bo ci od 1,20 do 1,50 m 

7. Kad ka dla pie szych – ci gu ul. Cz -
sto chow skiej nad DT jed no prz so wa, roz -
pi to 40,0 m, sze ro ko 6,07 m, ustrój
no ny jed no ko mo ro wa skrzyn ka, wy so ko -
ci 2,45 m, ustrój ci gy z be to nu spr o -
ne go 

8. Wia dukt w ci gu ul. Cz sto chow skiej
nad DT – roz pi to 38,0 m sze ro ko
14,7 m, ustrój no ny bel ko wo-py to wy ci -
gy z be to nu spr o ne go

9. Kad ka dla pie szych ul. Ko nar skie go
nad DT – roz pi to 47,5 m, sze ro -
ko 6,07 m, ustrój no ny jed no ko mo ro wa
skrzyn ka ci ga z be to nu spr o ne go, 

10. Wia dukt w ci gu ul. Ko nar skie go
nad DT – roz pi to 47,5 m, sze ro -
ko 14,7 m, ustrój no ny bel ko wo-py to -
wy ci gy z be to nu spr o ne go

11. Kad ka dla pie szych w ci gu Ob wod -
ni cy Wschod niej nad DT – roz pi to 32,0

m, sze ro ko kad ki 6,07 m, ustrój no ny
jed no ko mo ro wa skrzyn ka ci ga z be to nu
spr o ne go, 

12. Wia dukt w ci gu Ob wod ni cy Wschod -
niej nad DT – roz pi to 32,0 m, sze ro -
ko 11,2 m, ustrój no ny bel ko wo-py to -
wy ci gy z be to nu spr o ne go, 

13. Wia dukt w ci gu DT nad uli c Kró -
lew skiej Ta my – roz pi to 27,0 m sze ro -
ko 2x15,40 m, ustrój no ny 1-prz so wy,
swo bod nie pod par ty, py to wo -bel ko wy,
z be to nu spr o ne go

14. Most w ci gu DT nad rze k Kod ni -
c i te re na mi za le wo wy mi – du go – 552 m,
roz pi to ci – 48 m+36 m, 10 prz se 36 m,
sze ro ko ci wia duk tów – 15,1m+15,15 m,
ustrój no ny bel ko wo-py to wy ci gy z be to -
nu spr o ne go 

– Jak Pan wspo mnia w Gli wi cach bu -
du je cie tu nel. Czy jest on po dob ny to te -
go ja ki jest w Ka to wi cach. Jak b dzie
wy po sa o ny, ja kie ma pa ra me try? 

– Tu nel w Gli wi cach jest zbu do wa ny
przy tych sa mych za o e niach funk cjo -
nal nych i tech nicz nych jak ten w Ka to -
wi cach. W Ka to wi cach zo sta od da ny
do ru chu w 2006 ro ku, spi su je si bez za -
rzu tu, nie ma ad nych uwag, wszyst kie
urz dze nia dzia a j, wszy scy s z funk -
cjo no wa nia tu ne lu w Ka to wi cach za do -

wo le ni. W Gli wi cach tu nel b dzie nie co
krót szy – b dzie mia du go 500 me -
trów – ale b dzie rów nie wy po sa o ny
we wszyst kie nie zbd ne sys te my. Jest
tych sys te mów 11. 

Wy po sa e nie tu ne lu nie jest ta kie pro -
ste jak to wi da z po zy cji kie row cy. Do ty -
czy ono i owie tle nia, i ste ro wa nia, i sy -
gna li za cji prze ciw po a ro wej wen ty la cji
urz dze pierw szej po mo cy te le fo nów
dla ob su gi urz dze ra dio wych, kon tro li
wi deo, wy po sa e nia tech nicz no -ko mu ni -
ka cyj ne go, nisz sy gna li za cyj nych, a tak -
e ko mór uciecz ko wych mi dzy jed n na -
w a dru g. Ist nie je ta kie za o e nie
bez pie cze stwa, e w ra zie wy pad ku, za -
gro e nia, po a ru w jed nej z naw b dzie
ist nia a mo li wo uciecz ki do na wy s -
sied niej 

Ca y tu nel kosz tu je po nad 130 mln z.
B dzie te nie co no wo cze niej szy od ka -
to wic kie go. 10 lat w tech no lo gii in for ma tycz -
nej to szmat cza su i po stp. B d tu urz -
dze nia bar dziej no wo cze sne, bar dziej
wy daj ne. Jest ich ogrom na ilo. 

Naj cie kaw szym ele men tem jest ochro -
na po a ro wa. Sys tem wy kry wa nia po a rów
opar ty jest o 3 nie za le ne sys te my. Optycz -
ne czuj ni ki dy mu, ka ble sen so rycz ne i ka -
me ry z vi deo -de tek cj. 

REGION
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Tu nel jest 2-na wo wy, a w miej scu w cze -
nia cz nic od uli cy Dwor co wej, na wet
na krót kim od cin ku, 4-na wo wy. 

– Ja ki wpyw na har mo no gram ro -
bót mia y ko po ty z fi nan so wa niem in -
we sty cji, o któ rych by o go no
w ubie gym ro ku, czy te ko po ty ma
ju in we sty cja po za so b?

– Re ali za cja G2 w Gli wi cach spo tka a si
z po wa nym pro ble mem fi nan so wym. Po -
le ga o to na tym, e przy go to wa ny sce na -
riusz fi nan so wy opie ra si o wspo ma ga -
nie tej in we sty cji z Re gio nal ne go Pro gra mu
Ope ra cyj ne go w kwo cie 147 mi lio nów z.
Jak si po tem oka za o, ten wkad z RPO
oka za si nie wy star cza j cy. W ro ku 2014
za a ma si sys tem fi nan so wa nia i przez kil -
ka mie si cy ro bo ty by y spo wol nio ne, czy
wrcz wstrzy ma ne. 

Za sad ni czym prze o mem w roz wi za niu
ko po tów z fi nan so wa niem sta o si prze -
nie sie nie tej in we sty cji z fi nan so wa nia
RPO do fi nan so wa nia tzw. PO Ii, czy li Pro -
gra mu Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra i ro -
do wi sko, któ ry jest pro gra mem kra jo wym
i któ ry po zwo li uzy ska do fi nan so wa nie
w kwo cie 445 ml z, to jest w gra ni cach 83
proc. wszyst kich kosz tów kwa li fi ko wal -
nych. To otwo rzy o dro g do obec nej re ali -
za cji, ju pyn nej, spraw nej i nie zwi za nej
z ty mi pro ble ma mi. Jed nak kosz ty cza so -
we tej sy tu acji to opó nie nie o 12 mie si -
cy od da nia tej in we sty cji do eks plo ata -
cji – mia a by od da na w grud niu 2014 ro ku,
b dzie od da na w grud niu bie  ce go ro ku.

– I na ko niec chcia bym si spy ta
o to ja kie ko rzy ci efek ty przy no si
nam Dro go wa Tra sa red ni co wa?

– Efek ty bu do wy o cha rak te rze spo ecz -
no -eko no micz nym ma j kil ka aspek tów.

Tra sa jest przy ka dem przed si wzi cia
o du ym zna cze niu ko mu ni ka cyj nym i eko -
no micz nym dla ob sza ru sil nie zur ba ni zo -
wa ne go, a jej wpyw nie re ali zu je si

w ska li jed ne go mia sta, ale w ob sza rze kil -
ku po o o nych obok sie bie orod ków.

Pod sta wo we efek ty zwi za ne s ze
zwik sze niem prd ko ci, a co za tym
idzie – uzy ska niem oszczd no ci w za kre -
sie cza su prze jaz du. Dzi ki wy so kim pa ra -
me trom tech nicz nym DT umo li wia ruch
bez ko li zyj ny o wy so kich prd ko ciach po -
dró nych. Rze czy wi sta prd ko ko mu ni -
ka cyj na (po dró na) na wet pod czas naj wik -
sze go na t e nia ru chu w cza sie szczy tu
ko mu ni ka cyj ne go nie spa da po ni ej 80-85
km/godz. (co naj mniej dwu krot nie szyb sze
prze jaz dy ni po po przed nich tra sach),
przez wik sz cz do by mo li wa jest jaz -
da z prd ko ci mak sy mal n do pusz czal -
n 100 km/godz. w po rów na niu z 40-50
km/godz. na po zo sta ych al ter na tyw nych
dro gach (np. prze jazd mi dzy Osie dlem Ty -
sic le cia w Ka to wi cach a ron dem w Ru dzie
l skiej – Cheb ziu trwa ok. 5-6 mi nut, a po -
przed nio 3-krot nie du ej). 

Od bior ca mi tych ko rzy ci s gów nie oso -
by miesz ka j ce i pra cu j ce w stre fie od dzia -
y wa nia DT, tj. w pa sie o sze ro ko ci
od kil ku do kil ku na stu ki lo me trów od jej osi.
Efekt zwik sze nia do stp no ci stre fy od -
dzia y wa nia DT po wi za ny jest ze „ska -
na li zo wa niem” na niej ru chu, czy li prze j -
ciem go z in nych al ter na tyw nych, zbyt
ob ci o nych ulic. Z jed nej wic stro ny,
miesz ka cy oto cze nia DT uzy ska li mo -
li wo spraw ne go po ru sza nia si i du o
szyb sze go do tar cia do kon kret nych miejsc,
z dru giej – od ci o ne zo sta y po przed nio

REGION
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REGION

wy ko rzy sty wa ne nie wy dol ne ju uli ce.
Wszyst ko to przy czy nia si do znacz ne go
skró ce nia cza su jaz dy. cz nie, dzi ki po -
wsta niu DT, wg wstp nych wy li cze,
uzy ska no 26% skró ce nia po ko ny wa ne go
dy stan su prze strzen ne go oraz skró ce nie
cza su po dró y o 76%. Oszczd no cza -
su po dró y ma swój kon kret ny wy miar pie -
ni ny mo li wy do osza co wa nia w ra -
chun ku efek tyw no ci.

Jaz da z wik sz prd ko ci da je zmniej -
sze nie zu y cia pa li wa o 47% oraz kosz tów
eks plo ata cji po jaz dów o 39%.

Ko rzy sta nie z DT wpy wa na wzrost
bez pie cze stwa i zmniej sze nie licz by
wy pad ków dro go wych. Pro gno zy za ka -
da j ogra ni cze nie o 82% praw do po do -
bie stwa wy pad ków dro go wych oraz
spa dek o ok. 30% ich skut ków fi nan so -
wych.

Pod su mo wu jc, uzy ska li my tu na l -
sku 32 ki lo me tro wy od ci nek dro gi o wy -
so kich pa ra me trach, bez ko li zyj ny na ca -
ej tra sie, od se pa ro wa ny od ru chu
pie sze go, o ogrom nej prze pu sto wo ci.
e by to ca e za da nie sko czy na le a -
o wy bu do wa po nad 90 obiek tów in y -
nier skich: mo stów, wia duk tów, tu ne li,
przej pod ziem nych, wic in we sty cja
jest bar dzo do brze tech nicz nie wy po sa -

o na, bar dzo po praw nie roz wi za na pro -
jek to wo. Trze ba pod kre li, e ta in we -
sty cja, mi mo wie lu pro ble mów, od sa me -
go po czt ku do dnia dzi siej sze go nie
pod le ga a ad nym ogra ni cze niom, ad -
nym dzia a niom oszczd no cio wym czy

eta pi za cji roz wi za. Jest wy ko na na
w ca o ci zgod nie z wy mo ga mi pro jek to -
wy mi od po czt ku do ko ca. 

– Dzi ku j za roz mo w.

Roz ma wia: DA NIEL BIE NEK
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Uko czy Wy dzia  Bu dow nic twa Po li tech -
ni ki l skiej w Gli wi cach, stu dia po dy plo mo -
we na Aka de mii Eko no micz nej w za kre sie
za rz dza nia nie ru cho mo cia mi, stu dia po -
dy plo mo we na Wy dzia le In y nie rii ro do wi -
ska Po li tech ni ki Kra kow skiej w za kre sie „Do -
radz two ener ge tycz ne w bu dow nic twie”.

Po sia da upraw nie nia do pe nie nia sa mo -
dziel nych funk cji w bu dow nic twie w spe cjal -
no ci kon struk cyj no -bu dow la nej bez ogra -
ni cze. Jest czon kiem l skiej Okr go wej
Izby In y nie rów Bu dow nic twa. Obec nie we
wa dzach Kra jo wej Izby Go spo dar ki Nie ru -

cho mo cia mi, pe ni funk cje czon ka Ra dy
Pro gra mo wej.

Za kres za in te re so wa to oce ny wy t e nia
i od por no ci bu dow li na wpy wy eks plo ata -
cji gór ni czej, pro ble my uyt ko wa nia bu dyn -
ków ener go osz czd nych, ana li za ciepl no -wil -
got no cio wa prze gród bu dow la nych
bu dyn ków ist nie j cych oraz cer ty fi ka cja
ener ge tycz na. 

Do wiad cze nie za wo do we to: Kie row nik
Dzia u Tech nicz ne go w Wo je wódz kim Szpi -
ta lu Spe cja li stycz nym nr 4, Dy rek tor Od dzia -
u Za ka du Bu dyn ków Miej skich Sp. z o.o.

w By to miu, Wi ce pre zes Za rz du By tom skie -
go Przed si bior stwa Ko mu nal ne go Sp. z o.o.,
Wi ce pre zes ds. tech nicz nych By tom skie go
Przed si bior stwa Ko mu nal ne go.

Bra udzia w re ali za cji pro jek tów: „Mo der -
ni za cja sys te mu cz no ci szpi ta la” w ra -
mach Zin te gro wa ne go Pro gra mu Ope ra cyj -
ne go Roz wo ju Re gio nal ne go 2004-2006,
„Po pra wa go spo dar ki wod no -cie ko wej
na te re nie gmi ny By tom” w la tach 2007-
2008.

Obec nie pe ni funk cj Wi ce pre ze sa Za -
rz du ZBM Sp. z o. o. w By to miu.

Efek ty eko no micz ne
i eko lo gicz ne Wspól not
Miesz ka nio wych za rz dza nych
przez Za kad Bu dyn ków
Miej skich Sp. z o.o. w By to miu

JAN ANTONI JAMROZIK

REGION
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Za kad Bu dyn ków Miej skich Sp. z o.o. ob -
su gu je po nad 900 wspól not miesz ka nio -
wych i jest jed nym z naj wik szych w kra ju
za rzd ców nie ru cho mo ci. War to prac re -
mon to wych i in we sty cji nad zo ro wa nych
przez Spó k w ostatnich la tach to ok. 91 mln
z (2012 – 25 mln, 2013 – 36 mln, 2014 – 30
mln),

Nie za le nie od te go, e prze pi sy zo bo wi -
zu j wa ci cie li do re gu lar ne go gro ma dze -
nia rod ków na fun du szach re mon to wych
i kon tro li nad ich wy ko rzy sta niem, co prze -
ka da si na przed si wzi cia re mon to we,

w tym ter momo der ni za cyj ne, ZBM Sp z o.o.
ofe ru je po moc w otrzy ma niu kre dy tów na re -
mon ty (za ostat nie 3 la ta kwo ta udzie lo nych
kre dy tów na re mon ty to 75 mln z, a pre mii
ter mo mo der ni za cyj nej to ok. 3,5 mln z). 

W re zul ta cie prze pro wa dzo nych prac term -
mo der ni za cyj nych do pro wa dzo no do uzy ska -
nia zmniej sze nia zu y cia ener gii ciepl nej
o 23,36% (tj. 161.601 GJ), ogól ne go za po trze -
bo wa nia na ener gi ciepl n w nie ru cho mo -
ciach Wspól not Miesz ka nio wych.

W zarz dza nych przez ZBM nie ru cho mo -
ciach dzi ki wspar ciu wadz Gmi ny By tom

w 2015 r. w ra mach li kwi da cji ni skiej emi -
sji, re ali zo wa na jest in we sty cja pod  cze -
nia w dziel ni cy Roz bark 11 bu dyn ków
Wspól not Miesz ka nio wych do sie ci ciepl -
nej PEC Sp. z o.o. w By to miu. Dzi ki tej in -
we sty cji zo sta nie zli kwi do wa ne ogrze wa -
nie w glo we w 213 lo ka lach miesz kal nych,
a wa ci cie le tych lo ka li otrzy ma j za po -
red nic twem Gmi ny do fi nan so wa nie
z WFO iGW z fun du szu KAW KA w wy so -
ko ci do 80% po nie sio nych na ka dów
na wy ko na nie in sta la cji we wntrz nych
cen tral ne go ogrze wa nia.

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

2012 r. 2014 r. Rónica Rónica %

1. Wartoci mocy zamówionej  [MW] 2 1463 1 3299 0,8164 38,04%

2. Zuycie energii cieplnej [GJ] 13 496,65 8 835,47 4 761,18 35,02%

3. Koszty energii cieplnej [z] 952 461,07 z 725 366,61 z 227 094,46 z 8 835,4723,84%

REGION



20 Forum Budownictwa lskiego - wydanie specjalne 2015

V Eu ro pej ski Kon gres Maych 
i red nich Przed si biorstw 

12-14 padziernika 2015 r. 

„Nauka – Biznes – Samorzd 
– RAZEM DLA GOSPODARKI”

Sek tor ma ych i red nich przed si biorstw, a wród nich mi kro przed si bior stwa, sta no wi gów n si  na p do w pol skiej, ale i eu ro -
pej skiej go spo dar ki. Wy twa rza zde cy do wa n wik szo pro duk tu kra jo we go, a tak e two rzy po nad 90 proc. no wych miejsc pra cy.
Po mi mo te go, e roz wi ja si bar dzo dy na micz nie, to mi mo wszyst ko sta le na po ty ka na ba rie ry w pro wa dze niu dzia al no ci. Chce my
to zmie ni – wa nie te mu su y or ga ni zo wa ny od pi ciu lat Eu ro pej ski Kon gres Ma ych i red nich Przed si biorstw! Szcze -
gól nie chc dzi zwró ci uwa g na mo dych przed si bior ców, któ rzy de cy du j si na roz po cz cie dzia al no ci. Po la cy s przed si bior -
czym na ro dem, jed nak po mi mo pr nie roz wi ja j cych si star tu pów, bar dzo trud no prze trwa im pierw sze la ta dzia al no ci. Wie rz,
e wspól ny mi si a mi, a przede wszyst kim dia lo giem, mo e my to zmie ni!

V edy cja Kon gre su od b dzie si pod ha sem „Na uka – Biz nes – Sa mo rzd – RA ZEM DLA GO SPO DAR KI”. Wspó pra ca po mi -
dzy ty mi trze ma ob sza ra mi da je szan s na stwo rze nie in no wa cyj nej i kon ku ren cyj nej go spo dar ki. W pro gra mie Kon gre su naj wik szy
na cisk ka dzie my za wsze na te pro ble my, któ re s naj bli sze przed si bior com, std te pod czas V edy cji b dzie my roz ma wia na ta -
kie te ma ty jak do stp do ka pi ta u, kszta ce nie kadr dla go spo dar ki, sys tem sta no wie nia sta bil ne go i przy ja zne go pra wa, wspó pra ca
mi dzy na ro do wa. Zwró ci my uwa g tak e na spra wy, któ re s cz sto nie do strze ga ne i po mi ja ne, jak np. przed si bior czo a nie pe -
no spraw no. Dys ku sje do ty czy b d tak e przed si bior czo ci ko biet, osób mo dych na ryn ku pra cy i mo dych przed si bior ców,
od na wial nych ró de ener gii, sku tecz nej ko mu ni ka cji mar ke tin go wej. Po przed nie edy cje zgro ma dzi y licz ne gro no eks per tów, któ rzy
po dzie li li si swo j wie dz i do wiad cze niem. Wy pra co wa li my roz wi za nia i re cep ty dla ma ych i red nich firm; jed nak w dal szym
ci gu jest wie le do zro bie nia.

Du go fa lo wa wspó pra ca ze l sk Izb Bu dow nic twa i l sk Okr go w Izb In y nie rów Bu dow nic twa za owo co wa a wie lo ma
przed si wzi cia mi. Jed nym z nich jest l skie Fo rum In we sty cji, Bu dow nic twa, Nie ru cho mo ci, któ re nie zmien nie ju od pierw szej
edy cji to wa rzy szy Eu ro pej skie mu Kon gre so wi Ma ych Przed si biorstw. Bar dzo ce ni so bie wspó pra c sa mo rz du go spo dar cze go 
i sa mo rz du za wo do we go. Po przez kon so li da cj in te re sów mo e my do cie ra do jesz cze wik szej licz by przed si bior ców i jesz cze
sku tecz niej ko mu ni ko wa si z oto cze niem. 

Je stem prze ko na ny, e te go rocz ny Kon gres b dzie oka zj nie tyl ko do na wi za nia ko rzyst nej wspó pra cy na szcze blu biz ne so wym,
ale rów nie do wy mia ny cie ka wych do wiad cze i po dej mo wa nia no wych wy zwa. Tym bar dziej, e V edy cja b dzie wy jt ko wa, bo -
wiem Kon gres jest gów nym wy da rze niem w ra mach ob cho dów 25-le cia Izby, a do dat ko wo po raz pierw szy usy tu owa ny w zu pe -
nie no wej prze strze ni – w Mi dzy na ro do wym Cen trum Kon gre so wym w Ka to wi cach. W dniach 12-14 pa dzier ni ka mia sto to po now -
nie sta nie si eu ro pej sk sto li c MP! Ju dzi z wiel k ra do ci za pra szam do Ka to wic na to nie zwy ke wy da rze nie, a na czas ocze -
ki wa nia na Kon gres go r co i ser decz nie za pra szam do od wie dze nia na szej stro ny in ter ne to wej www.ekmsp.eu, gdzie znaj d Pa -
stwo wszyst kie bie  ce in for ma cje. 

TADEUSZ DONOCIK,
Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

24-27 wrze!nia 2012

Europejski Kongres

KATOWICE

Ma"ych i #rednich Przedsi$biorstw

Nauka - Biznes - Samorz!d RAZEM DLA GOSPODARKI

PROGRAM KONGRESU

Pi ta edy cja Eu ro pej skie go Kon gre su Ma ych i red nich Przed si biorstw jest od po wie dzi na ak tu al ne po trze by sek to ra ma ych
i red nich przed si biorstw. Ma li i red ni przed si bior cy po win ni zo sta za uwa e ni i do ce nie ni – Kon gres jest miej scem, gdzie od da je -
my im gos, a oczy ca ej Eu ro py s kie ro wa ne wa nie na nich. Pod czas trzech dni de bat przyj rzy my si kon dy cji sek to ra MP, a tak -
e wy pra cu je my roz wi za nia, któ re po mo g przed si bior com od nie suk ces! 
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„VII l skie Fo rum In we sty cji,
Bu dow nic twa, Nie ru cho mo ci”

– KON FE REN CJA –

Przed si wzi cie pro gra mo we

„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 Au li Wy szej Szko y Tech nicz nej w Ka to wi cach przy ul. Rol nej 43

• OR GA NI ZA TO RZY

• WSPÓ OR GA NI ZA TO RZY

• PART NE RZY IN STY TU CJO NAL NI

• PART NE RZY ME RY TO RYCZ NI

• PART NE RZY KO OPE RA CYJ NI I FI NAN SO WI

• PART NE RZY ME DIAL NI

• RA DA PRO GRA MO WO -NA UKO WA

• RA MO WY PRO GRAM KON FE REN CJI

• WYBRANE AR TY KU Y WPRO WA DZA J CE AU TO RÓW RE FE RA TÓW KON FE REN CJI

VII LSKIE FORUM INWESTYCJI, BUDOWNICTWA, NIERUCHOMOCI
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• Zbiór referatów autorskich konferencji
„VII lskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomoci”

•  An drzej Roch Do bruc ki – Pre zes Ra dy Pol skiej Izby In y nie rów Bu dow nic twa w War sza wie 
„Aspek ty tech nicz ne zwi za ne z do sto so wa niem efek tyw no ci ener ge tycz nej ist nie j cych bu dyn ków miesz kal nych
i uy tecz no ci pu blicz nej do ist nie j cych norm i wy mo gów pra wa”.

•  An drzej Wisz niew ski – Pre zes Na ro do wej Agen cji Po sza no wa nia Ener gii Sp. z o.o.
„Uza sad nie nie ce lo wo ci i kon cep cja opra co wa nia kra jo we go pro gra mu ter mo mo der ni za cji za so bów bu dow la nych w Pol sce”.

•  Ma rek Za bo row ski – Wi ce pre zes Za rz du In sty tu tu Eko no mii ro do wi ska 
„Ko niecz no ter mo mo der ni za cji bu dyn ków jed no ro dzin nych w Pol sce – Stra te gia mo der ni za cji bu dyn ków: Ma pa Dro go wa 2050”.

•  prof. dr hab. in. Zbi gniew Po pio ek – Wy dzia In y nie rii ro do wi ska i Ener ge ty ki Po li tech ni ki l skiej
„Pra ce na uko wo -ba daw cze w za kre sie zmniej sze nia ener go chon no ci bu dyn ków pro wa dzo ne
na Wy dzia le In y nie rii ro do wi ska i Ener ge ty ki Po li tech ni ki l skiej w Gli wi cach”. 

•  dr in. Ro bert Ge ry o – In sty tut Tech ni ki Bu dow la nej
„Kry te rium eko no micz ne ak tu al nych wy ma ga kra jo wych zwi za nych z cha rak te ry sty k ener ge tycz n bu dyn ków no wych
i mo der ni zo wa nych”. 

•  dr hab. in. Piotr Lis, prof. P. Cz. – Wy dzia In y nie rii ro do wi ska i Bio tech no lo gii Po li tech ni ki Cz sto chow skiej
„Po pra wa efek tyw no ci ener ge tycz nej bu dyn ków – bu dyn ków edu ka cyj nych, szan se i za gro e nia”.

•  dr in. Ro bert Ge ry o, Mo ni ka Lip ska – In sty tut Tech ni ki Bu dow la nej 
„Tech nicz ne aspek ty przy go to wa nia cie pej wo dy w bu dyn kach wie lo ro dzin nych wy po sa o nych w ko lek to ry so necz ne
wspó dzia a j ce z sie ci cie pow ni cz”. 

•  dr An drzej Ob mi ski – In sty tut Tech ni ki Bu dow la nej 
„Za nie czysz cze nie po wie trza py a mi azbe stu pod czas ro bót de mon ta u wy ro bów za wie ra j cych azbest”.

•  dr in. Ka zi mierz Ko niecz ny – In sty tut Tech ni ki Bu dow la nej 
„Tech nicz ne uwa run ko wa nia przy wy ko ny wa niu do cie ple cian”.

•  dr in. Pa we Krau se, dr in. To masz Ste idl – Wy dzia Bu dow nic twa Po li tech ni ki l skiej 
„Ba da nia cian ze wntrz nych w aspek cie po pra wy izo la cyj no ci ter micz nej”. 

•  dr in. To masz Ste idl, dr in. Pa we Krau se – Wy dzia Bu dow nic twa Po li tech ni ki l skiej 
„Wpyw spo so bu uyt ko wa nia na mi kro kli mat wntrz bu dyn ków pod da nych ter mo mo der ni za cji”.

•  Ma go rza ta Ma zur – Dy rek tor ds. in we sty cyj nych Ty skie TBS Sp. z o.o.
„To wa rzy stwa Bu dow nic twa Spo ecz ne go ja ko wa na for ma no wo cze sne go bu dow nic twa ener go osz czd ne go w Pol sce”.

•  Ma riusz wi czek – Gów ny In sty tut Gór nic twa
„Fun dusz Ter mo mo der ni za cji i Re mon tów ja ko na rz dzie wspie ra j ce pod no sze nie efek tyw no ci ener ge tycz nej
bu dyn ków miesz kal nych i uy tecz no ci pu blicz nej”.

•  dr hab. in. arch. Klau diusz Fross – Wy dzia Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki l skiej
„Przy kad kom plek so wej re wi ta li za cji blo ku miesz kal ne go i osie dla – sy mu la cja kom pu te ro wa”. 

•  dr in. Adam Uj ma, dr in. An na Lis – Wy dzia Bu dow nic twa Po li tech ni ki Cz sto chow skiej
„Ter mo mo der ni za cja im pul sem re wi ta li za cji osie dli miesz ka nio wych w ma ych miej sco wo ciach”. 

•  dr in. Krzysz tof Ka sper kie wicz – In sty tut Tech ni ki Bu dow la nej
„Wpyw do cie ple i re gu la cji in sta la cji grzew czych oraz wen ty la cyj nych na efek tyw no ener ge tycz n bu dyn ków”.

•  Ma rek Bie niec ki, Kry sty na Olej ni czak – Gów ny In sty tut Gór nic twa 
„Ko lek to ry so necz ne w re ali za cji za po trze bo wa nia na cie po w bu dyn kach miesz kal nych”.

•  dr in. Ja nusz Be lok – Wy dzia Bu dow nic twa Po li tech ni ki l skiej 
„Wy ko rzy sta nie od na wial nych ró de ener gii w ist nie j cych bu dyn kach miesz kal nych”. 

Pu bli ko wa ne w FO RUM BU DOW NIC TWA L SKIE GO ar ty ku y s w wer sji 
skró co nej. Pe ne wer sje re fe ra tów znaj d Pa stwo na py cie CD do  czo nej 
do na sze go wy daw nic twa.

VII LSKIE FORUM INWESTYCJI, BUDOWNICTWA, NIERUCHOMOCI
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VII LSKIE FORUM INWESTYCJI, BUDOWNICTWA, NIERUCHOMOCI

ORGANIZATORZY FORUM – POPRZEDZAJCEGO KONGRES

WSPÓORGANIZATORZY FORUM

•  Re gio nal na Izba Go spo dar cza w Ka to wi cach – Or ga ni za tor V Europejskiego
Kongresu Maych i rednich Przedsibiorstw

Uczest ni cy Fo rum Bu dow nic twa l skie go:

•  l ska Izba Bu dow nic twa
•  l ska Okr go wa Izba In y nie rów Bu dow nic twa
•  Pol ska Izba Eko lo gii
•  Pol ski Zwi zek In y nie rów i Tech ni ków Bu dow nic twa. Od dzia w Ka to wi cach
•  Po li tech ni ka l ska w Gli wi cach
•  Po li tech ni ka Cz sto chow ska

oraz

•  Wy sza Szko a Tech nicz na w Ka to wi cach
•  In sty tut Tech ni ki Bu dow la nej. Od dzia w Ka to wi cach
•  Re gio nal ny Zwi zek Re wi zyj ny Spó dziel czo ci Miesz ka nio wej w Ka to wi cach

•  Kra jo wa Izba Go spo dar cza w War sza wie
•  Pol ska Izba In y nie rów Bu dow nic twa w War sza wie
•  Pol ski Zwi zek In y nie rów i Tech ni ków Bu dow nic twa w War sza wie
•  Zwi zek Pol skie Okna i Drzwi w War sza wie
•  In sty tut Tech ni ki Bu dow la nej w War sza wie
•  Ga li cyj ska Izba Bu dow nic twa w Kra ko wie
•  Gów ny In sty tut Gór nic twa w Ka to wi cach
•  Miasto Dbrowa Górnicza
•  Miasto Czstochowa
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PARTNERZY INSTYTUCJONALNI

PARTNERZYMERYTORYCZNI

VII LSKIE FORUM INWESTYCJI, BUDOWNICTWA, NIERUCHOMOCI

Fundacja na rzecz
Efektywnego
Wykorzystania
Energii

Polish
Foundation
for Energy
Efficiency
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VII LSKIE FORUM INWESTYCJI, BUDOWNICTWA, NIERUCHOMOCI

PARTNERZY KOOPERACYJNI I FINANSOWI

PATRONATY MEDIALNE

PRZEGL!D

KOPALNIA DOLOMITU                                                                                                       

     „PODLE!NA” 

PRZEDSI!BIORSTWO
WIELOBRAN"OWE 

        Spó"ka  z  o.o. 

®

1. PRASA, RADIO, TELEWIZJA REGIONALNA

2. KRAJOWE WYDAWNICTWA NAUKOWO-TECHNICZNE
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VII LSKIE FORUM INWESTYCJI, BUDOWNICTWA, NIERUCHOMOCI

RADA PROGRAMOWO-NAUKOWA

prof. zw. dr hab. An drzej S. Bar czak dr h.c. – Uni wer sy tet Eko no micz ny w Ka to wi cach
prof. dr hab. in. Ja nu ary Bie

– Dy rek tor In sty tu tu In y nie rii ro do wi ska Po li tech ni ki Cz sto chow skiej
mgr Ber nard Basz czyk – Re gio nal ny Dy rek tor Ochro ny ro do wi ska w Ka to wi cach

mgr in. An drzej Roch Do bruc ki – Pre zes Ra dy Pol skiej Izby In y nie rów Bu dow nic twa w War sza wie
prof. dr hab. in. Jó zef Du bi ski – Na czel ny Dy rek tor Gów ne go In sty tu tu Gór nic twa

dr hab. in. arch. Klau diusz Fross – Wy dzia Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki l skiej
dr in. Ro bert Ge ry o – In sty tut Tech ni ki Bu dow la nej w War sza wie

prof. dr in. arch. An drzej Grzy bow ski – Wy sza Szko a Tech nicz na w Ka to wi cach
dr in. Krzysz tof Ka sper kie wicz, prof. nadzw. ITB 

mgr An drzej Ko niecz ny – Pre zes Za rz du Fun du szu Gór no l skie go S.A.
prof. dr hab. in. Ja nusz Ko to wicz

– Dzie kan Wy dzia u In y nie rii ro do wi ska i Ener ge ty ki Po li tech ni ki l skiej
mgr in. Ja nusz Kra snow ski – Prze wod ni cz cy Ko mi sji Re wi zyj nej PZITB O/Ka to wi ce

dr in. Pa we Krau se – Wy dzia Bu dow nic twa Po li tech ni ki l skiej
dr in. Mar cin M. Kruk – Dy rek tor In sty tu tu Tech ni ki Bu dow la nej

prof. dr Fran ci szek Ku bi czek – Prze wod ni cz cy Ra dy Sta ty sty ki przy Pre ze sie Ra dy Mi ni strów; 
Dzie kan Wy dzia u Eko no micz ne go AL MA MER Szko a Wy sza

prof. dr hab. in. Lu cjan Ku rzak – Dzie kan Wy dzia u Bu dow nic twa Po li tech ni ki Cz sto chow skiej
mgr Szy mon Lisz ka – Pre zes Fun da cji na rzecz Efek tyw ne go Wy ko rzy sta nia Ener gii

mgr in. Krzysz tof Ma ty jasz czyk – Pre zy dent Mia sta Cz sto cho wa
dr hab. in. Ma ciej Mro wiec, prof. PCz

– Dzie kan Wy dzia u In y nie rii ro do wi ska i Bio tech no lo gii Po li tech ni ki Cz sto chow skiej
dr An drzej Ob mi ski – In sty tut Tech ni ki Bu dow la nej w War sza wie

mgr Zbi gniew Szpak – Pre zes Za rz du Kra jo wej Agen cji Po sza no wa nia Ener gii S.A.
mgr Cze saw le ziak – Prze wod ni cz cy Ra dy Pol skiej Izby Eko lo gii w Ka to wi cach

prof. dr hab. in. Jan lu sa rek – Dzie kan Wy dzia u Bu dow nic twa Po li tech ni ki l skiej
mgr in. Ry szard Try ko sko

Prze wod ni cz cy Pol skie go Zwiz ku In y nie rów i Tech ni ków Bu dow nic twa
dr in. An drzej Wisz niew ski – Pre zes Na ro do wej Agen cji Po sza no wa nia Ener gii Sp. z o.o.

dr in. Mi cha Wój to wicz – Za stp ca Dy rek to ra ds. Ba da i Roz wo ju In sty tu tu Tech ni ki Bu dow la nej 
mgr in. Ma rek Za bo row ski – Wi ce pre zes Za rz du In sty tu tu Eko no mii ro do wi ska

mgr in. Hen ryk Za gu a – I Za stp ca Pre zy den ta Mia sta D bro wy Gór ni czej

Ko or dy na tor Me ry to rycz ny 
dr in. Ka zi mierz Ko niecz ny – Kie row nik In sty tu tu Tech ni ki Bu dow la nej – Od dzia l ski
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VII LSKIE FORUM INWESTYCJI, BUDOWNICTWA, NIERUCHOMOCI

KOMITET ORGANIZACYJNY

•   Ta de usz Wnuk – Pre zy dent l skiej Izby Bu dow nic twa;

• Fran ci szek Busz ka – Prze wod ni cz cy Ra dy l skiej Okr go wej
Izby In y nie rów Bu dow nic twa;

•   An drzej No wak – Prze wod ni cz cy O/Ka to wi ce – Pol skie go Zwiz ku In y nie rów
i Tech ni ków Bu dow nic twa;

•   Ma riusz Czy szek – Wi ce pre zy dent l skiej Izby Bu dow nic twa,
Dy rek tor P.B.P.H., „ML - BUD” S.C. w Gli wi cach; 

•   Grze gorz Go wa rzew ski – Pre zes Za rz du Cho rzow skiej Spó dziel ni Miesz ka nio wej,
Za stp ca Prze wod ni cz ce go Ra dy l skiej Okr go wej Izby In y nie rów Bu dow nic twa; 

•   Kry sty na Pia sec ka – Pre zes Za rz du Ka to wic kiej Spó dziel ni Miesz ka nio wej; 

•   Piotr Po lis – Pre zes Za rz du Ty skiej Spó dziel ni Miesz ka nio wej „OSKARD”;

•   Zbi gniew Dur czok – Pre zes Za rz du Re gio nal ne go Zwiz ku Re wi zyj ne go
Spó dziel czo ci Miesz ka nio wej w Ka to wi cach.

REKLAMA
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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

10:30 – 11:15

SE SJA I – IN AU GU RA CYJ NA

Otwar cie i wy st pie nia wpro wa dza j ce. Za pro sze ni:

•  Pa we Or ow ski – Pod se kre tarz Sta nu Mi ni ster stwa In fra struk tu ry i Roz wo ju
•  Gabriela Lenartowicz – Czonek Zarzdu Wo je wódz twa l skie go 
•  Piotr Li twa – Wo je wo da l ski
•  Ta de usz Do no cik – I Wi ce pre zes Kra jo wej Izby Go spo dar czej, Pre zes Re gio nal nej Izby Go spo dar czej w Ka to wi cach
•  An drzej Roch Do bruc ki – Pre zes Kra jo wej Ra dy Pol skiej Izby In y nie rów Bu dow nic twa

Te mat: „Aspek ty tech nicz ne zwi za ne z do sto so wa niem efek tyw no ci ener ge tycz nej ist nie j cych bu dyn ków miesz kal nych
i uy tecz no ci pu blicz nej do ist nie j cych norm i wy mo gów pra wa”.

•  Ar ka diusz Du na szew ski – Za stp ca Dy rek to ra ds. Przy go to wa nia Dro go wej Tra sy red ni co wej S.A.
Te mat: „Pre zen ta cja ostat nie go eta pu bu do wy Dro go wej Tra sy red ni co wej – Gli wi ce”.

Pro wa dz cy se sj: 

Ta de usz Wnuk – Pre zy dent l skiej Izby Bu dow nic twa
Fran ci szek Busz ka – Prze wod ni cz cy Ra dy l skiej Okr go wej Izby In y nie rów Bu dow nic twa

11:15 – 12:30

SE SJA II
73. SPO TKA NIE FO RUM NA RO DO WE GO FUN DU SZU OCHRO NY RO DO WI SKA I GO SPO DAR KI WOD NEJ
„Ener gia – Efekt – ro do wi sko”

Te mat Fo rum:
„KOM PLEK SO WA MO DER NI ZA CJA ENER GE TYCZ NA BU DYN KÓW
ORAZ BU DOW NIC TWO ENER GO OSZ CZD NE KLU CZO WYM ELE MEN TEM ZRÓW NO WA O NE GO ROZ WO JU”

Mo de ra tor: 
Woj ciech Sta wia ny – Eks pert w De par ta men cie Ochro ny Kli ma tu NFO iGW

Wy st pie nia i pre zen ta cje
•  Na ro do wy Fun dusz Ochro ny ro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej – Stra te gia, do ro bek i ofer ta pro gra mo wa

na la ta 2015 – 2020:
•  Do ro ta Za wadz ka -Stp niak – Za stp ca Pre ze sa Za rz du Na ro do we go Fun du szu Ochro ny ro do wi ska

i Go spo dar ki Wod nej
•  Pre zen ta cja Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro ny ro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej oraz je go ofer ty

pro gra mo wej na la ta 2015-2020:
•  An drzej Pi lot – Pre zes Za rz du Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro ny ro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej,
•  Re pre zen tant Mi ni ster stwa In fra struk tu ry i Roz wo ju 

Te mat:„Stan dar dy ener go osz czd no ci w zno we li zo wa nym Pra wie Bu dow la nym.”
•  Da riusz Szym czak – Z -ca Dy rek to ra De par ta men tu Ochro ny Kli ma tu w NFO iGW 

Te mat: „Pro gra my prio ry te to we NFO IGW w ob sza rze ener go osz czd ne go bu dow nic twa – do tych cza so wy do ro bek
i pla ny dal szych dzia a.”

12:30 – 13:00 PRZERWA KAWOWA

13:00 – 14:00

SE SJA III
C.D. – 73. SPO TKA NIE FO RUM NA RO DO WE GO FUN DU SZU OCHRO NY RO DO WI SKA I GO SPO DAR KI WOD NEJ
„Ener gia – Efekt – ro do wi sko”

Pre zen ta cja opra co wa nia – „Stra te gia Mo der ni za cji Bu dyn ków. Ma pa Dro go wa 2050”:
•  dr in. An drzej Wisz niew ski – Pre zes Na ro do wej Agen cji Po sza no wa nia Ener gii Sp. z o.o.

Pa nel dys ku syj ny uczest ni ków opra co wa nia „Stra te gia Mo der ni za cji Bu dyn ków. Ma pa dro go wa 2050”
• Za pro sze nia otrzy ma li: Ma rek Za bo row ski (IE), An drzej Raj kie wicz (NA PE sp. z o.o.), Ar ka diusz W glarz (KA PE S.A.),

Ma go rza ta Kojs (IE), Mo ni ka Wa lenc ka (PwC), Dan Sta na szek (BPIE);

Dys ku sja i pod su mo wa nie spo tka nia
• Pod su mo wa nie spo tka nia: Do ro ta Za wadz ka-Stp niak – Za stp ca Pre ze sa Za rz du Na ro do we go Fun du szu Ochro ny
ro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej

VII LSKIE FORUM INWESTYCJI, BUDOWNICTWA, NIERUCHOMOCI

RAMOWY PRO GRAM TEMATYCZNY
„VII LSKIEGO FORUM INWESTYCJI, BUDOWNICTWA, NIERUCHOMOCI”

W UZGADNIANIU

10 czerwca 2015 r.
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VII LSKIE FORUM INWESTYCJI, BUDOWNICTWA, NIERUCHOMOCI

11 czerwca 2015 r.

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

15:30 – 17:15

SE SJA IV
TECH NICZ NE ASPEK TY ZWIK SZA NIA EFEK TYW NO CI ENER GE TYCZ NEJ BU DYN KÓW

Wy st pie nia au tor skie:

•  prof. dr hab. in. Zbi gniew Po pio ek – Wy dzia In y nie rii ro do wi ska i Ener ge ty ki Po li tech ni ki l skiej
Te mat: „Pra ce na uko wo -ba daw cze w za kre sie zmniej sze nia ener go chon no ci bu dyn ków pro wa dzo ne
na Wy dzia le In y nie rii ro do wi ska i Ener ge ty ki”.

•  mgr in. Ja nusz Ko mur kie wicz – Pre zes Za rz du Zwi zek Pol skie Okna i Drzwi, Dy rek tor Fa kro Sp. z o.o.
•  dr in. Ro bert Ge ry o – In sty tut Tech ni ki Bu dow la nej 

Te mat: „Kry te rium eko no micz ne ak tu al nych wy ma ga kra jo wych zwi za nych z cha rak te ry sty k ener ge tycz n
bu dyn ków no wych i mo der ni zo wa nych”.

•  Adam Gry le wicz – Pre zes, Wspó wa ci ciel SKA A TY CHY Spó ka z ogra ni czo n od po wie dzial no ci Sp. K.
•  dr hab. in. Piotr Lis, prof. P. Cz. – Wy dzia In y nie rii ro do wi ska i Bio tech no lo gii Po li tech ni ki Cz sto chow skiej

Te mat: „Po pra wa efek tyw no ci ener ge tycz nej bu dyn ków edu ka cyj nych – szan se i za gro e nia”.
•  Ma riusz Kop czy ski – Za stp ca Re gio nal ne go Dy rek to ra Sprze da y Bo lix S.A.
•  dr in. Ro bert Ge ry o, Mo ni ka Lip ska – In sty tut Tech ni ki Bu dow la nej 

Te mat: „Tech nicz ne aspek ty przy go to wa nia cie pej wo dy w bu dyn kach wie lo ro dzin nych wy po sa o nych w ko lek to ry
so necz ne wspó dzia a j ce z sie ci cie pow ni cz”.

•  mgr in. Grze gorz Go wa rzew ski – Pre zes Za rz du Cho rzow skiej Spó dziel ni Miesz ka nio wej,
Za stp ca Prze wod ni cz ce go Ra dy l skiej Okr go wej Izby In y nie rów Bu dow nic twa

•  dr An drzej Ob mi ski – In sty tut Tech ni ki Bu dow la nej 
Te mat: „Za nie czysz cze nie po wie trza py a mi azbe stu pod czas ro bót de mon ta u wy ro bów za wie ra j cych azbest”.

•  Chri stian Krol le – Dy rek tor De con ta GmbH, Niem cy
Te mat: „Europejskie metody stosowane w celu zapobiegania rozprzestrzeniania si pyu azbestowego podczas
demontau wyrobów zawierajcych azbest”.

Pro wa dz cy se sj: 

prof. Ja nu ary Bie – Dy rek tor In sty tu tu In y nie rii ro do wi ska Po li tech ni ka Cz sto chow ska
An drzej No wak – Prze wod ni cz cy Pol skie go Zwiz ku In y nie rów i Tech ni ków Bu dow nic twa O/Ka to wi ce

10:00 – 11:30

Otwar cie dru gie go dnia Fo rum.

SE SJA V
TECH NICZ NE UWA RUN KO WA NIA ZWIK SZA NIA IZO LA CYJ NO CI BU DYN KÓW. GO SPO DAR KA ENER GE TYCZ NA
SA MO RZ DÓW TE RY TO RIAL NYCH RE GIO NU.

Pla no wa ne wy st pie nia in for ma cyj ne i au tor skie re pre zen tu j cych: 

•  Wy dzia Ochro ny ro do wi ska Urz du Mar sza kow skie go, 
•  Re pre zen tan ci sa mo rz dów te ry to rial nych wo je wódz twa l skie go (w uzgod nie niu):
•  mgr in. Ma rek Mrów ka – Kie row nik Re fe ra tu Za rz dza nia Ener gi Wy dzia u In we sty cji Miej skich Mia sta D bro wa Gór ni cza

Te mat: „Pod no sze nie efek tyw no ci ener ge tycz nej na te re nie gmi ny Da bro wa Gór ni cza”.
•  dr in. Ka zi mierz Ko niecz ny – In sty tut Tech ni ki Bu dow la nej 

Te mat: „Tech nicz ne uwa run ko wa nia przy wy ko ny wa niu do cie ple cian”.
•  Pre zen ta cje in no wa cyj nych i no wo cze snych tech no lo gii ter mo mo der ni za cyj nych i ich wy ko naw stwa:

Xel la Pol ska Sp. z o.o.
•  dr in. Pa we Krau se – Wy dzia Bu dow nic twa Po li tech ni ki l skiej

Te mat: „Ba da nia cian ze wntrz nych w aspek cie po pra wy izo la cyj no ci ter micz nej”.
•  dr in. To masz Ste idl – Wy dzia Bu dow nic twa Po li tech ni ki l skiej

Te mat: „Wpyw spo so bu uyt ko wa nia na mi kro kli mat wntrz bu dyn ków pod da nych ter mo mo der ni za cji”.
•  Pre zen ta cje in no wa cyj nych i no wo cze snych tech no lo gii ter mo mo der ni za cyj nych i ich wy ko nawstw: Ar sa nit Sp. z o.o.
•  mgr in. Ma go rza ta Ma zur – Czo nek Za rz du, Dy rek tor ds. in we sty cyj nych Ty skie TBS Sp. z o.o.

Te mat: „To wa rzy stwa Bu dow nic twa Spo ecz ne go ja ko wa na for ma no wo cze sne go bu dow nic twa ener go osz czd ne go
w Pol sce”.

•  Wy st pie nie Pre ze sów Za rz dów Spó dziel ni Miesz ka nio wych i Wspól not

Pro wa dz cy se sj: 

Ka zi mierz Ka rol czak – Czo nek Za rz du Wo je wódz twa l skie go
Ma riusz Czy szek – Wi ce pre zy dent l skiej Izby Bu dow nic twa

11:30 – 12:00 PRZERWA KAWOWA
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12:00 – 14:00

SE SJA VI
RÓ DA I IN STRU MEN TY FI NAN SO WA NIA KOM PLEK SO WEJ TER MO MO DER NI ZA CJI BU DYN KÓW
I IN NYCH FORM OSZCZD NO CI ENER GII

Pla no wa ne wy st pie nia in for ma cyj ne w za kre sie fi nan so wa nia efek tyw no ci ener ge tycz nej
w bu dyn kach z fun du szy eu ro pej skich: 
•  Ja ro saw Or li ski – Za stp ca Dy rek to ra De par ta men tu Pro gra mów In fra struk tu ral nych

Mi ni ster stwa In fra struk tu ry i Roz wo ju
Te mat: „Wspar cie kom plek so wej mo der ni za cji ener ge tycz nej bu dyn ków ze rod ków UE w ra mach per spek ty wy
fi nan so wej 2014-2020”.

•  Je rzy So lec ki – Dy rek tor Wy dzia u Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go Urz du Mar sza kow skie go
Wo je wódz twa l skie go
Te mat: – „Po pra wa efek tyw no ci ener ge tycz nej bu dyn ków w ra mach Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go
Wo je wódz twa l skie go na la ta 2014-2020”.

•  Za stp ca Pre ze sa Za rz du Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro ny ro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w Ka to wi cach
Te mat: – „Fi nan so wa nie ter mo mo der ni za cji bu dyn ków uy tecz no ci pu blicz nej i miesz kal nej oraz au dy tów
ener ge tycz nych ze rod ków Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro ny ro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w Ka to wi cach”.

•  To masz Ma kow ski – Bank Go spo dar stwa Kra jo we go S.A. w War sza wie
Te mat: „Do wiad cze nia i in stru men ty Ban ku Go spo dar stwa Kra jo we go we wspie ra niu przed si wzi
ter mo mo der ni za cyj nych i re mon to wych”.

•  Kie row nic two Ban ku Ochro ny ro do wi ska S.A. 
Te mat: – „Ban ko we in stru men ty fi nan so wa nia ter mo mo der ni za cji bu dyn ków miesz kal nych i uy tecz no ci pu blicz nej”.

•  Ma riusz wi czek – Gów ny In sty tut Gór nic twa
Te mat: – „Fun dusz Ter mo mo der ni za cji i Re mon tów ja ko na rz dzie wspie ra j ce pod no sze nie efek tyw no ci
ener ge tycz nej bu dyn ków miesz kal nych i uy tecz no ci pu blicz nej”.

•  Pre zen ta cje in no wa cyj nych i no wo cze snych tech no lo gii ter mo mo der ni za cyj nych i ich wy ko naw stwa KNAUF Sp. z o.o.,
QU ICK MIX Sp. z o.o., SOR -DREW S.A.

Pa nel dys ku syj ny

Pro wa dz cy se sj: 
An drzej Pi lot – Pre zes Za rz du Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro ny ro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej
Ta de usz Wnuk – Pre zy dent l skiej Izby Bu dow nic twa

14:00 – 15:00 LUNCH

15:00 – 17:00

SE SJA VII
OCZE KI WA NIA ZWI ZA NE Z RE WI TA LI ZA CJ BU DYN KÓW I OSIE DLI MIESZ KA NIO WYCH

Wy st pie nia au tor skie:
•  mgr Ry szard ach – Wa ci ciel Przed si bior stwo Han dlo wo Usu go we JAN TAR, dr in. arch. Da mian Ra dwa ski

– Wy dzia Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki l skiej
Te mat: „Dwie Ska le Re wi ta li za cji. Po pra wa ja ko ci y cia mie sza ców osie dli wie lo ro dzin nych na ob sza rze kra ju
i za gra ni c po przez wdro e nie i wy ko rzy sta nie wy pra co wa nych w trak cie pro jek tu in no wa cyj nych roz wi za”
(wraz z fil mem pre zen ta cyj nym)

•  dr hab. in. arch. Klau diusz Fross – Wy dzia Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki l skiej
Te mat: „Przy kad kom plek so wej re wi ta li za cji blo ku miesz kal ne go i osie dla – sy mu la cja kom pu te ro wa”.

•  dr in. Adam Uj ma, dr in. An na Lis – Wy dzia Bu dow nic twa Po li tech ni ki Cz sto chow skiej
Te mat: „Ter mo mo der ni za cja im pul sem re wi ta li za cji osie dli miesz ka nio wych w ma ych miej sco wo ciach”.

•  dr in. Krzysz tof Ka sper kie wicz, prof. nadzw. ITB – In sty tut Tech ni ki Bu dow la nej
Te mat: „Wpyw do cie ple i re gu la cji grzew czych oraz wen ty la cji na spraw no ener ge tycz n bu dyn ków”.

•  Ma rek Bie niec ki, Kry sty na Olej ni czak – Gów ny In sty tut Gór nic twa
Te mat: „Ko lek to ry so necz ne w re ali za cji za po trze bo wa nia na cie po w bu dyn kach miesz kal nych”.

•  dr in. Ja nusz Be lok – Wy dzia Bu dow nic twa Po li tech ni ki l skiej
Te mat: „Wy ko rzy sta nie od na wial nych ró de ener gii w ist nie j cych bu dyn kach miesz kal nych”.

Pro wa dz cy se sj: 
prof. An drzej Grzy bow ski – Rek tor Wy szej Szko y Tech nicz nej w Ka to wi cach
prof. Ja nusz Ko to wicz – Dzie kan Wy dzia u In y nie rii ro do wi ska i Ener ge ty ki Po li tech ni ka l ska

17:00 – 17:30 Dyskusja i podsumowanie konferencji

VII LSKIE FORUM INWESTYCJI, BUDOWNICTWA, NIERUCHOMOCI
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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.

Tytu 
„PRZYJACIEL 
LSKIEGO BUDOWNICTWA”

Prof. zw. dr hab. Le szek a bi ski – jest rek to rem Uni wer sy te tu Eko -
no micz ne go w Ka to wi cach ka den cji 2012-2016 i kie row ni kiem Ka te -
dry Po li ty ki Ryn ko wej i Za rz dza nia Mar ke tin go we go na Wy dzia le Za -
rz dza nia tej uczel ni (od 1991). Jest au to rem bli sko 300 prac
na uko wych i dy dak tycz nych, opra co wa na uko wo -ba daw czych, w tym
wdro e nio wych na rzecz prak ty ki go spo dar czej z za kre su za rz dza -
nia i mar ke tin gu stra te gicz ne go na ryn kach kon sump cyj nych oraz prze -
my so wych.

Spe cja li zu je si na uko wo i ba daw czo w pro ble ma ty ce mar ke tin gu, w tym
za rz dza nia mar ke tin go we go, teo rii ryn ku i mar ke tin gu, me to do lo gii na -
uko wych ba da biz ne su i mar ke tin gu, za rz dza nia przed si bior stwa mi w go -
spo dar ce tu ry stycz nej, a po nad to ryn ko wych i eko no micz nych aspek tów
trans for ma cji oraz re struk tu ry za cji sek to ro wej i re gio nal nej.

W la tach 2002-2008 pe ni funk cj dzie ka na Wy dzia u Za rz dza nia. Wcze -
niej by dy rek to rem In sty tu tu Ryn ku i Kon sump cji (1987-1991), pro rek -
to rem i kie row ni kiem Za ka du Eko no mi ki Ob ro tu To wa ro we go (1984-1987).
Pe ni te funk cj kie row ni ka Za ka du Eko no mi ki Gór nic twa i Re gio nu Gów -
ne go In sty tu tu Gór nic twa (1992-1995). W la tach 1979-1985 zwi za ny za -
wo do wo z In sty tu tem Ryn ku We wntrz ne go i Kon sump cji w War sza wie
(o. w Ka to wi cach).

W la tach 1999-2002 by czon kiem Ko mi te tu Na uk Or ga ni za cji i Za -
rz dza nia PAN, czon kiem Ra dy Stra te gii Spo ecz no -Go spo dar czej
przy Ra dzie Mi ni strów RP (2002-2005) oraz Ra dy Nad zor czej Pol -
skich Hut Sta li S.A.(2002-2004). Czo nek Ra dy Gów nej Szkol nic twa
Wy sze go i prze wod ni cz cy jej Ko mi sji Eko no micz nej (1996-1999),
czo nek i eks pert PKA (2003-2005). Od 1989 r. zwi za ny z kra jo wy -
mi i za gra nicz ny mi to wa rzy stwa mi na uko wy mi, m.in. PTE (w la -
tach 1993-2002 pre zes o. ka to wic kie go), To wa rzy stwem Na uko wej
Or ga ni za cji i Kie row nic twa, In ter na tio nal As so cia tion for Re se arch Eco -
no mic Psy cho lo gy w Bruk se li (IA REP) oraz Eu ro pe an Mar ke ting Aca -
de my (EMAC). Wy bra ny w skad Ko mi te tu Na uk Eko no micz nych PAN
(2012-2016). Czo nek Ra dy Pro gra mo wej „Mar ke tin gu i Ryn ku” oraz
ini cja tor i pierw szy re dak tor cza so pi sma uczel nia ne go w j. an giel skim
„Jo ur nal of Eco no mics and Ma na ge ment”, czo nek ho no ro wy BCC
(2014).

Za je go ka den cji rek tor skiej uko czo no bu do w i otwar to (2014) Cen -
trum No wo cze snych Tech no lo gii In for ma tycz nych UE w Ka to wi cach – je -
den z naj no wo cze niej szych obiek tów te go ty pu w kra ju (na gro da II stop -
nia w kon kur sie PZITB Bu do wa Ro ku 2013).

Na po czt ku ka den cji prof. a bi skie go uru cho mio no Cen trum In for -
ma cji Na uko wej i Bi blio te k Aka de mic k – wspól ne no wa tor skie przed -
si wzi cie U i UE w Ka to wi cach. Je dy n w re gio nie bi blio te k „hy bry -
do w” wy ró nio no licz ny mi na gro da mi (m.in. Na gro d Ar chi tek to nicz n
Po li ty ki 2011 i Bu do wa Ro ku 2011 w kon kur sie PZITB przy wspó udzia -
le Mi ni ster stwa Bu dow nic twa). 

UE w Ka to wi cach w cza sie je go ka den cji oce nio ny zo sta przez stu den -
tów za gra nicz nych naj lep sz uczel ni w kra ju (I miej sce w ba da niu sa tys -
fak cji stu den tów za gra nicz nych w Pol sce prze pro wa dzo nym przez Stu -
dy Por tals)

W ma ju 2015 r. uru cho mio no na UE w Ka to wi cach no wy Wy dzia Biz -
ne su, Fi nan sów i Ad mi ni stra cji w Ryb ni ku, któ ry jest sil nie zo rien to wa ny
na prak ty k biz ne so w. Otwar to tam no wy kie ru nek stu diów „fi nan se i ra -
chun ko wo” o pro fi lu prak tycz nym, szcze gól nie po  da ny przez przed -
si bior ców.

W swo jej dzia al no ci na rzecz Uni wer sy te tu kie ru je si przede wszyst -
kich za sa d za cho wa nia rów no wa gi roz wo ju i har mo nii w trzech sfe rach:
na uko wej, dy dak tycz nej oraz wspó pra cy z biz ne sem.

* * *

Uro dzo ny w 1947 r. we Wro ca wiu, prof. na uk eko no micz nych (1989),
prof. zw. w UE w Ka to wi cach (1995). Tam (daw niej na AE im. K. Ada miec -
kie go w Ka to wi cach) pra cu je od sierp nia 1979 r., po przed nio za trud nio -
ny w AE im. O. Lan ge go we Wro ca wiu (1969-1979) i w Gów nym In sty -
tu cie Gór nic twa w Ka to wi cach (1993- 1996).

Sto pie na uko wy dok to ra ha bi li to wa ne go uzy ska w 1981 r. (na Wy dzia -
le Pro duk cji i Ob ro tu AE w Po zna niu), sto pie na uko wy dok to ra na uk eko -
no micz nych w 1975 r. (na Wy dzia le Go spo dar ki Na ro do wej AE im. O. Lan -
ge go we Wro ca wiu), za dy plom ma gi stra eko no mii w 1969 r. (na Wy dzia le
Eko no mi ki Przed si bior stwa WSE we Wro ca wiu).

Naj wa niej sze na gro dy i od zna cze nia: Na gro dy Mi ni stra Szkol nic twa
Wy sze go i Tech ni ki/Edu ka cji Na ro do wej oraz rek to rów AE w Ka to wi -
cach i Wro ca wiu, Krzy Ofi cer ski OOP (2005), Krzy Ka wa ler ski OOP
(1997), Me dal Edu ka cji Na ro do wej (1990), Zo ty Krzy Za su gi (1987),
Zo ta Od zna ka PTE z Wie cem (2005), Pla ty no wy Laur w ka te go rii „Na -
uka i In no wa cyj no” nada ny przez RIG w Ka to wi cach (2015).
o na ty (o na prof. UE dr hab. Te re sa a bi ska), ma cór k i sy na (Syl -

wi i Grze go rza).
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Ber nard Basz czyk praw nik, dy plo ma ta i do wiad czo ny urzd -
nik pa stwo wy. Pra co wa w wik szo ci rz dów de mo kra tycz nej Pol -
ski. W swo im za wo do wym y cio ry sie ma mi ni ste rial ne sta no wi ska
w re sor tach ochro ny ro do wi ska, go spo dar ki oraz na uki i szkol nic -
twa wy sze go. Zmie rzy si tak e z funk cj kon su la ge ne ral ne go
Rzecz po spo li tej Pol skiej w Ostra wie oraz rad cy -mi ni stra Am ba sa -
dy RP w Pra dze. Lu bia ny i sza no wa ny za rów no przez cze sk Po -
lo ni, jak i sa mych Cze chów jest jed nym z nie wie lu pol skich po li -
ty ków, roz ma wia j cych z ni mi w ich oj czy stym j zy ku. Od lat
wspó pra cu je ze l ski mi le ni ka mi wspie ra jc ich w wal ce o be -
skidz kie la sy – przez la ta nad zo ro wa „Pro gram dla Be ski dów”, dzi -
ki któ re mu w tam tej szych nad le nic twach prze bu do wa no oko o dzie -
wi ty si cy hek ta rów la su.

Z je go wie dzy i do wiad cze nia ko rzy sta li sze fo wie ko lej nych ekip
rz dz cych. Wspó pra co wa mi dzy in ny mi z Han n Su choc k i Je -
rzym Buz kiem. W rz dzie Do nal da Tu ska od sierp nia 2008
do grud nia 2011 ro ku pia sto wa sta no wi sko pod se kre ta rza sta nu
w Mi ni ster stwie ro do wi ska, gdzie bez po red nio nad zo ro wa de -
par ta men ty Zmian Kli ma tu i Ochro ny At mos fe ry, Go spo dar ki Od -
pa da mi oraz In stru men tów ro do wi sko wych. 

Spo ród licz nych obo wiz ków mi ni stra Basz czy ka w tym
okre sie wy ró ni na le y za da nia zwi za ne z te ma ty k zmian kli -
ma tycz nych oraz prze wod nic two pol skiej de le ga cji na ONZ
w Ko pen ha dze – COP 15, naj wa niej szym i naj wik szym szczy -
cie w spra wie zmian kli ma tu na wie cie. W cza sie swo jej pra cy
w re sor cie ro do wi ska wspó two rzy mi dzy in ny mi usta wy
o szcze gól nych roz wi za niach zwi za nych z za po bie ga niem wy -
st po wa nia skut ków po wo dzi i ich usu wa niem oraz usta wy
o czy sto ci i po rzd ku w gmi nach. Pierw sza, nie zmier nie wa na
dla miesz ka ców te re nów „za le wo wych” gwa ran tu je nie zbd n po -
moc oso bom po szko do wa nym przez po wód. Dru ga, zwa na te
„mie cio w re wo lu cj”, ma za za da nie wpro wa dze nie w Pol sce
eu ro pej skich stan dar dów w dzie dzi nie se gre ga cji od pa dów. Ma -
jc wia do mo jej wa gi Ber nard Basz czyk ak tyw nie uczest ni czy
w dzia a niach, któ rych ce lem by o za rów no in for mo wa nie spo e -
cze stwa o za o e niach no wej usta wy, jak i sze ro ko po j ta edu -
ka cja eko lo gicz na. 

Z ra mie nia Mi ni ster stwa ro do wi ska czu wa nad re ali za cj wspó -
fi nan so wa nych z unij ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go In fra struk tu -

ry i ro do wi sko pro ro do wi sko wych pro jek tów w wo je wódz twie
l skim. Od 2008 ro ku nie prze rwa nie pra cu je w Ra dzie Nad zor -
czej Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro ny ro do wi ska i Go spo dar -
ki Wod nej w Ka to wi cach. Dla te go te po mi mo wie lu lat pra cy z da -
la od ro dzi me go re gio nu, uda o mu si utrzy ma kon takt z „Pol sk
sa mo rz do w”. Zna jc do brze spe cy fi k pro ble mów ro do wi sko -
wych wo je wódz twa, od ob j cia w stycz niu 2012 ro ku funk cji Re -
gio nal ne go Dy rek to ra Ochro ny ro do wi ska w Ka to wi cach, sku -
tecz nie mo de ru je dys ku sj mi dzy eko lo ga mi a przed si bior ca mi
o tym, co w prak ty ce po wi nien ozna cza zrów no wa o ny roz wój.
Jak bo wiem sam mó wi, ro l kie ro wa nej przez Nie go in sty tu cji jest
tro ska o to, aby ozna cza on m dre ko eg zy sto wa nie czo wie ka
i przy ro dy.

* * *

Ad wo kat, ab sol went Wy dzia u Pra wa i Ad mi ni stra cji. Od 1 lu te -
go 2012 ro ku Re gio nal ny Dy rek tor Ochro ny ro do wi ska w Ka to -
wi cach. 

W la tach 1972 – 1980 pra co wa w urz dach miej skich wi to -
cho wic i Ka to wic, na stp ne dzie si lat, do 1990 ro ku w Urz dzie
Wo je wódz kim w Ka to wi cach. Od 1991 do 1995 ro ku pod se kre -
tarz, se kre tarz sta nu i Kie row nik Re sor tu w Mi ni ster stwie Ochro -
ny ro do wi ska, Za so bów Na tu ral nych i Le nic twa. W la -
tach 1996 – 1997 kon sul ge ne ral ny RP w Ostra wie. W rz dzie
Je rze go Buz ka, od 1998 ro ku, pe ni funk cj pod se kre ta rza, a na -
stp nie se kre ta rza sta nu w Mi ni ster stwie Go spo dar ki. W la -
tach 2001 – 2006 rad ca mi ni ster pe no moc ny w Am ba sa dzie RP
w Pra dze, po po wro cie do Pol ski po wo a ny na sta no wi sko Dy rek -
to ra Ge ne ral ne go w Mi ni ster stwie Na uki i Szkol nic twa Wy sze -
go. W la tach 2008 – 2011 pod se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie ro -
do wi ska.

Czo nek Ra dy Nad zor czej WFO iGW oraz Ra dy Na uko wej In -
sty tu tu Eko lo gii Te re nów Uprze my so wio nych w Ka to wi cach. Au -
tor wie lu pu bli ka cji z dzie dzi ny ochro ny ro do wi ska. 

Za wysoce profesjonaln, wieloletni dziaalno rzdow, dyplomatyczn i w administracji publicznej,
tworzc systemowe, korzystniejsze warunki rozwoju gospodarki oraz ochrony rodowiska regionu lskiego
i kraju.

AUTORYTET – BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI LSKIEJ

BERNARD BASZCZYK
Regionalny Dyrektor Ochrony rodowiska w Katowicach
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Ca ko wi ty sta pra cy Pa na Ma ria na Bosz ko wy no si 40 lat,
w bu dow nic twie pra cu je nie prze rwa nie od 1977 r. Sw pra c
za wo do w roz po cz w KBO „Za g bie” So sno wiec, gdzie bar -
dzo szyb ko awan so wa. Pia stu jc sta no wi sko kie row ni ka bu -
do wy nad zo ro wa wie le bu dów no wo -po wsta j cych osie dli
miesz ka nio wych na te re nie l ska i Za g bia. Na stp nie
swo je do wiad cze nie w za kre sie bu dow nic twa roz sze rzy
pra cu jc w Za ka dach Usu go wych TKKF „Ane xpro” sp. z o.o.,
gdzie obej mo wa sta no wi sko g. spe cja li sty ds. re mon to wo -bu -
dow la nych, a pó niej w Przed si bior stwie Usu go wym „PRZEM”
s.c., gdzie by kie row ni kiem za ka du.

W wy ni ku prze mian go spo dar czych w kra ju wraz ze swym
ko le g w dniu 01.11.1990 utwo rzy fir m wy ko nu j c sze reg
za da re mon to wo -in we sty cyj nych zle ca nych przez urz dy miast
l ska i Za g bia, za ka dy prze my so we i jed nost ki uy tecz no -
ci pu blicz nej. Przed si bior stwo, w któ rym obec nie Pan Ma -
rian Bosz ko jest Czon kiem Za rz du spe cja li zu je si w kom -
plek so wym wy ko naw stwie ro bót in y nie ryj no -dro go wych
i ka na li za cyj nych. 

W szcze gól no ci wy ko nu je usu gi w za kre sie: bu do wy sie -
ci ka na li za cji sa ni tar nych i desz czo wych, ro bót dro go wych, par -
kin go wych i bru kar skich, sie ci wo do ci go wych i ga zo wych wraz
z przy  cza mi do bu dyn ków. Pan Ma rian Bosz ko po sia da nie -
zwy kle du e do wiad cze nie za wo do we, jak rów nie zmys or -
ga ni za cyj ny. Nie usta je w pod no sze niu swo ich kwa li fi ka cji za -
wo do wych. Nie daw no uko czy stu dia wy sze na kie run ku
bu dow nic two, uzy sku jc ty tu ma gi stra in y nie ra w za kre sie
techno lo gii or ga ni za cji i za rz dza nia w bu dow nic twie. Na stp -
nie w 2011 r. zdo by upraw nie nia bu dow la ne do kie ro wa nia ro -
bo ta mi bu dow la ny mi w spe cjal no ci dro go wej bez ogra ni cze,
a w 2012 r. upraw nie nia w spe cjal no ci kon struk cyj no -bu dow -
la nej.

Dzi ki oso bie Pa na Bosz ko fir ma zdo by a ugrun to wa n po -
zy cj na ryn ku i cie szy si du ym uzna niem w bran y bu dow -
la nej. Ci gy roz wój przed si bior stwa po zwa la je go pra cow ni -
kom opty mi stycz nie pa trze w przy szo.

Ca ko wi ty sta pra cy Pa na An drze ja Ko zub skie go wy no si
42 la ta, w bu dow nic twie pra cu je nie prze rwa nie od 1977 r. Sw
pra c za wo do w roz po cz w In sty tu cie Geo lo gicz nym, pra co -
wa tak e w So sno wiec kim Przed si bior stwie Ro bót In y nie -
ryj nych w So snow cu, gdzie bar dzo szyb ko awan so wa. Zaj mu -
jc sta no wi sko kie row ni ka bu do wy bra udzia w re ali za cji
bu do wy obiek tów to wa rzy sz cych Hu cie Ka to wi ce oraz in fra -
struk tu ry miesz ka nio wej na te re nie l ska i Za g bia. Ma jc bo -
ga te do wiad cze nie w ro bo tach in y nie ryj nych w za kre sie in -
sta la cji wod no -ka na li za cyj nych nad zo ro wa sze reg za da
re mon to wo -in we sty cyj nych.

W wy ni ku prze mian go spo dar czych w kra ju wraz ze swym
ko le g w dniu 01.11.1990 utwo rzy fir m wy ko nu j c sze reg
za da re mon to wo -in we sty cyj nych zle ca nych przez urz dy miast
l ska i Za g bia, za ka dy prze my so we i jed nost ki uy tecz no -
ci pu blicz nej. Przed si bior stwo, w któ rym obec nie Pan An drzej
Ko zub ski jest Czon kiem Za rz du spe cja li zu je si w kom plek -
so wym wy ko naw stwie ro bót in y nie ryj no -dro go wych i ka na li -
za cyj nych. W szcze gól no ci wy ko nu je usu gi w za kre sie: bu -
do wy sie ci ka na li za cji sa ni tar nych i desz czo wych, ro bót
dro go wych, par kin go wych i bru kar skich, sie ci wo do ci go -
wych i ga zo wych wraz z przy  cza mi do bu dyn ków.

Pan An drzej Ko zub ski po sia da nie zwy kle du e do wiad cze -
nie za wo do we, swo j kreatywnoci przy czy ni si do znacz -
ne go roz wo ju fir my. Dzi ki je go oso bie przed si bior stwo po -
sia da licz ne wy ró nie nia, któ re zdo by o po przez naj wy szy
po ziom wiad czo nych usug m.in. „Me ne der -Za g bia” – Naj -
lep si z Naj lep szych, Przy ja ciel Ze spo u Szkó nr 3 w D bro wie
Gór ni czej, Wy ró nie nie za mo der ni za cj Cen trum Spor tów Let -
nich i Wod nych „Po go ria” w D bro wie Gór ni czej.

Ci gy roz wój, sto so wa ne roz wi za nia tech nicz ne i wdra a -
nie no wych tech no lo gii po zwo li o osi gn fir mie znacz ny suk -
ces na ryn ku i zdo by cie uzna nia w bran y bu dow la nej.

MARIAN BOSZKO ANDRZEJ KOZUBSKI

Zoty „MEDAL ZA DUGOLETNI SUB”
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
otrzymali:
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Adam Gry le wicz: w miej sce tek stu
re kla mu j ce go na sze wy ro by, czy li na -
sze wor ki z za pra wa mi kle jo wy mi, tyn -
ka mi i far ba mi, któ re pro du ku je my
w naj wy szej ja ko ci, po sta no wi em
przed sta wi na sz ofer t tech no lo -
gicz n w za kre sie re ha bi li ta cji ciepl nej
bu dyn ków, spe cja li stycz nych usug dia -
gno stycz nych i mo bil ne go la bo ra to -
rium do ba da In si tu wraz z ko niecz -
ny mi ko men ta rza mi 

Re ha bi li ta cja ocie ple w ETICS
pro ble mem tech nicz nym,
eko no micz nym i po li tycz nym

Trwa o ocie ple wy ko na nych
w sys te mach ETICS okre la na jest
na oko o 25-30 lat, ale trwa o warstw
tyn ko wych i zbro jo nych jest znacz nie
krót sza.(Wg ETAG 004). Z ana li zy
ma te ria ów z pro wa dzo ne go w jed no -
st ce ba daw czej fir my SKA A, du go -
let nie go mo ni to rin gu pro ce sów sta rze -
nia si zi den ty fi ko wa nych bu dyn ków
i pro ce su de struk cji ich warstw wierzch -
nich w cza sie wy ni ka, e w Pol sce trud -

no zna le bu dyn ki z wiel kiej py ty,
na któ rych ocie ple nia „prze y y” wi -
cej ni 25 lat.

Prze pro wa dzo na w ogrom nej ska li
i przy uyciu rod ków bu de to wych ak -
cja do cie pla nia bu dyn ków z wiel kiej py -
ty – ja ko me to da usu wa nia wad tech -
no lo gicz nych – by a ko niecz na, ale
jak oka zu je si dzi siaj by a nie wy star -
cza j ca z punk tu ochro ny ciepl nej
w obec nych wa run kach polityki
energetycznej.

Ocie pla ne w la tach 90-tych i pó niej -
szych, bu dyn ki wiel ko py to we w ak tu -
al nym sta nie praw nym nie spe nia j
wy ma ga ochro ny przed stra ta mi cie -
pa, a sto pie de struk cji warstw
wierzch nich wy ma ga za sad ni czej re -
no wa cji, a w za sa dzie wy mia ny tych
warstw na no we. Przed wszyst ki mi,
od któ rych za le y bez pie cze stwo
i trwa o kon struk cji wiel ko py to wych
oraz ich ja ko ener ge tycz na sto j po -
wa ne wy zwa nia. Nie tyl ko tech nicz -
ne, ale i eko no micz no -spo ecz ne. Lu -
dzie miesz ka j cy w wiel kiej py cie
ma j pra wo ocze ki wa, e wród ró -

nych in te re sów któ re wy st pu j
przy propozycjach rozwizania pro ble -
mu, ich in te res te zo sta nie uwzgld -
nio ny

De mon to wa czy wy ko rzy sta
ja ko pe no war to cio w
izo la cj po red ni?

Na pod sta wie dzie si tek wy ko na -
nych od kry wek oraz ba da la bo ra to -
ryj nych, z ca ym prze ko na niem mo -
na po twier dzi do sko na  ja ko pyt
sty ro pia no wych M -15 lub M -20 pod ist -
nie j cy mi, zde gra do wa ny mi, wierzch -
ni mi war stwa mi ETICS. Nie ule ga
ad nej wt pli wo ci, e prak tycz nie
wszyst kie sta re ocie ple nia mo na po -
zo sta wia ja ko po red ni war stw
izo la cji w cza sie re ha bi li ta cji ciepl nej
re mon to wa ne go bu dyn ku. Zde cy do wa -
na wik szo pyt sty ro pia no wych
z lat osiem dzie si tych wy ka zu je pa ra -
me try wy trzy ma o cio we i wa ci wo ci
opo ru prze ni ka nia stru mie nia cie pa nie
gor sze ni te, obec nie pro du ko wa ne,
a czsto wrcz prze ciw nie.

ADAM GRYLEWICZ
Prezes Zarzdu
SKAA TYCHY Sp. z o.o.
Wspólnik Zarzdzajcy
firmy ADEX Grylewicz Sp.j
i Pracowni Bada i Ekspertyz
RENOVADEX
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Klu czo wym
pro ble mem tech no lo gii
„do cie pla nia ocie ple”
jest mo co wa nie
pyt izo la cji

Nie za wod no za mo co wa -
nia do dat ko wych pyt po -
przez ist nie j ce ocie ple nie,
pew no pra wi do we go za -
ko twie nia cz ni ków, ogra -
ni cze nie ilo ci sto so wa nych
cz ni ków z trzpie nia mi sta -
lo wy mi, któ re two rz most ki
ter micz ne i po wik sza j war -
to strat cie pa – to gów ny
dy le mat tech nicz ny dla pro -
jek tan tów i de cy den tów od -
po wie dzial nych za pro ces
re ali za cyj ny przed si wzi cia ter mo
mo der ni za cyj ne go.

Ko niecz no wy mia ny warstw
wierzch nich ETICS i obo wi zek ogra -
ni cze nia strat cie pa przez cia ny jest
oczywisty. Jed nak e dys ku sja o spo so -
bach roz wi za nia te go pro ble mu jest
cz sto ogra ni czo na do tra dy cyj nych me -
tod re no wa cji. W wik szo ci pro jek tu -
je my kosz tow ne zrzu ca nie ze cian sta -
re go ocie ple nia i za st pu je my je no wy mi
py ta mi. 

W przy pad ku bu dyn ków z wiel kiej py -
ty jest to ze szko d dla trwa o ci pyt fak -
tu ro wych, Ko lej ne otwo ry dla cz ni ków,
wy ko ny wa ne przy uy ciu funk cji uda ru
w wier tar kach, wy ry wa j z ty u py ty tzw.
sto ki odu pa nia o du ej po wierzch ni.
Im wi cej per fo ra cji z uda rem tym
mniej be to nu w py cie.

Roz wi za nia tech nicz ne
„do cie pla nia ocie ple”
do stp ne na ryn ku 

Wie lu pro du cen tów po sia da apro bo -
wa ne przez ITB sys te my do ka da nia no -
wych warstw na ist nie j ce ocie ple nia.
Wród nich jest fir ma SKA A TY CHY,
któ ra dys po nu je uni kal nym spo so bem
mo co wa nia pyt sty ro pia no wych za po -
mo c opa ten to wa nych cz ni ków RE -
NO VA DEX Rx 240. 

Jest to za awan so wa ny tech no lo gicz -
nie spo sób na jed no cze sne mo co wa nie
me cha nicz ne i kle jo we pyt sty ro pia no -
wych i z we ny mi ne ral nej przez sta re,
zde gra do wa ne war stwy ETICS. Pa ra -
me try wy trzy ma o cio we te go
cz ni ka w ba da niu przez blok
pian ko wy wy ka za y za rów no
na sty ro pia nie jak i na we nie,
bar dzo wy so kie wa lo ry wy -
trzy ma o cio we w za punk to -
wo -pasz czy zno we go i da j
mo li wo pro jek tan tom za sto -
so wa nie nie wi cej ni 4 cz -
ni ki na m2 dla pyt sty ro pia no -
wych i z we ny mi ne ral nej. 

Tu le ja 21 gwin to wa -
na cz ni ka RE NO VA DEX
Rx240, na któ r mo e my na -

kr ca je den ta le rzyk lub wi cej, po zwa -
la na kon tro lo wa nie pew no ci za ko -
twie nia i da je mo li wo za g bia ne go
mo co wa nia w py tach sty ro pia no wych
do g bo ko ci na wet 80 mm. RE NO VA -
DEX Rx 240 umo li wia mo co wa nie ma -
te ria ów izo la cyj nych o wspó czyn ni ku
prze wo dze nie po ni ej 0,019 W/mK i za -
pew nia ocie pla nym cia nom ze wntrz -
nym re al ne osi ga nie wspó czyn ni ka
prze ni ka nia U po ni ej 0,10 W (m2K).

Zrów no wa o ny
roz wój bu dow nic twa
po trze bu je no wych roz wi za

Zrów no wa o ny roz wój w bu dow nic -
twie nie wy ma ga, aby za st po wa ist -
nie j ce struk tu ry bu dyn ku (np. war stwy
ocie ple nia) no wy mi, na wet tech nicz nie
lep szy mi, ale za ch ca do ko rzy sta nia
z no wo cze snych tech no lo gii, aby wy du -
a „czas y cia” (pra cy) przez na stp -
ne kil ka dzie sit lat ist nie j cej struk tu ry.
cz nik RE NO VA DEX mo e rów -

nie mie za sto so wa nie w tech no lo -
giach no we go spo so bu bu do wa nia
warstw ETICS, tak aby pierw sza
od pod o a war stwa izo la cyj na by a war -
stw sta , a dru ga cie sza war stwa izo -
la cji po kry ta war stwa zbro jo na i tyn ko -
wa mo ga by wy mie nia na w ra zie
po trze by. War to pa mi ta o tym, e wa -
sno ci uyt ko we sty ro pia nów nie po gar -
sza j si pod war stwa mi tyn ków przez
okres co naj mniej 100 lat, a war stwy
wierzch nie nie „y j” w wa run kach
Pol skich du ej ni 20-25 lat.

Mo co wa nie za g bio ne
cz ni ków w izo la cji
po win no by
obo wi zu j cym
stan dar dem

Wraz ze wzro stem gru bo ci
i ja ko ci izo la cyj nej pyt ocie -
pla j cych cia ny zmie ni y si
wa run ki pra cy cz ni ków
w war stwach izo la cji ETICS.
cz ni ki do ter mo izo la cji mo -
co wa ne w pasz czy nie pyt
ocie ple nia, bez za g bie nia
i za tycz ki ter mo izo la cyj nej,
lub za g bia ne zbyt pyt ko,
przy czy nia j si do nie rów nej
tem pe ra tu ry na po wierzch ni
ze wntrz nej tyn ku i je go nie -

rów no mier ne go wy sy cha nia.
War to wie dzie e cz ni ki z trzpie nia -

mi sta lo wy mi prze bi ja j ce py ty sty ro -
pia nów gra fi to wych, z ta le rzy ka mi
w pasz czy nie war stwy zbro j cej
w spo sób szcze gól ny prze wo dz stru -
mie cie pa, two rzc wy so ko emi syj ne
most ki ciepl ne. Przy nie ko rzyst nej lo ka -
li za cji (cia ny pó noc ne, za cie nie nie za -
bu do w, bli sko drze wo sta nu lub
zbior ni ków wod nych itp., two rz si wa -
run ki do wy st pie nia ple ni i mi kro or ga -
ni zmów na tych po wierzch niach, nie
wspo mi na jc o efek cie „bie dron ki”.

Pro fe sjo nal ne wspar cie
dla ocie pla j cych w ETICS
po win no by nie tyl ko wer bal ne

W Gru pie Gry le wicz, do któ rej na le -
y SKA A, po wo a no sa mo dziel n pra -
cow ni, któ ra za pew nia sze ro k ga m
usug dla wszyst kich kon tra hen tów,
któ rzy po trze bu j pro fe sjo nal ne go
wspar cia w roz wi zy wa niu swo ich pro -
ble mów z bu do wa niem no wych lub
mo der ni za cj ist nie j cych bu dyn ków.

W wie tle dzi siej szych wy zwa ja ko -
cio wych w za kre sie ener go osz czd no -
ci i nie ste ty nie naj lep szej ja ko ci
ma te ria ów i wiad czo nych usug bu dow -
la nych, klien tom i wy ko naw com, na le y
ofe ro wa i ua twia do stp do pro fe sjo -
nal nych na rz dzi i in stru men tów, nie -
zbd nych dla za pew nia nia naj lep szej ja -
ko ci re ali zo wa nych ro bót. Umo li wi
wic sko rzy sta nie z ta niej i wy spe cja li -
zo wa nej dia gno sty ki ter mo wi zyj nej

przed i po ocie pla niu, ba da
ma te ria ów i te stów pod o y, en -
do sko pii bu dow la nej, po mia rów
prze ni ka nia prze gród, wy kry wa -
nia i lo ka li za cji most ków ciepl -
nych sta no wi cych za gro e -
nie wy st po wa nia punk tu ro sy
itp. Ca y ze staw usug dia gno -
stycz no -te sto wych wiad czy
ze spó spe cja li stów pod egi d
fir my SKA A, ma jc do dys po -
zy cji bo ga to wy po sa o ne mo -
bil ne la bo ra to rium i do wiad -
czo nych spe cja li stów.
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Wy ma ga nia wy ni ka j ce 
z prze pi sów pra wa

Prze pi sy pra wa ja kie obo wi zu j obec nie
w Pol sce do ty cz ce oszcz dza nia ener gii pod -
no sz wy ma ga nia do ty cz ce izo la cyj no ci
ciepl nej bu dyn ków, któ re do dat ko wo ma j ro -
sn z cza sem. Ju od 1 stycz nia 2014, Roz -
po rz dze nie Mi ni stra Trans por tu, Bu dow nic -
twa i Go spo dar ki Mor skiej z dnia 5 lip ca 2013
r. zmie nia j ce roz po rz dze nie w spra wie
wa run ków tech nicz nych, ja kim po win ny od -
po wia da bu dyn ki i ich usy tu owa nie, wpro wa -
dza zmia ny tych wy ma ga. Z za pi sów roz po -
rz dze nia a wa ci wie z § 328 i po chod nych
wy ni ka, e war to ci wspó czyn ni ka prze ni ka -
nia cie pa UC cian, stro pów i stro po da chów
ma j si zmniej sza stop nio wo, do ro ku 2021
dla wszyst kich no wo pro jek to wa nych i bu do -
wa nych ro dza jów bu dyn ków. Wy ni ka z te go
m.in., e dla cian ze wntrz nych bu dyn ków
miesz kal nych war to ci UC (max) nie mo g by
wik sze ni po da ne nie któ re wy bra ne war to -
ci okre lo ne po ni szej:

Dla cian ze wntrz nych gdzie tem pe ra -
tu ra we wntrz ma by wy sza 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)]
Da chy, stro po da chy i stro py pod nie -

ogrze wa ny mi pod da sza mi lub nad prze jaz -
da mi:

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)]
War to ci wspó czyn ni ka prze ni ka nia cie -

pa U okien, drzwi bal ko no wych i drzwi ze -
wntrz nych:

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 wy ni ka z te go krót kie go wy bra ne go

za kre su zmian wy ni ka j cych z Roz po rz dza -
nia na st pu je do wy ra ny wzrost wy ma -
ga dla wszyst kich prze gród ze wntrz nych
bu dyn ków ale tak e wy ma ga nia dla prze -
gród we wntrz bu dyn ków ro sn. Ozna cza
to, e spe nie nie wy ma ga przez bu dyn ki
miesz kal ne oraz in ne obiek ty sta je si du -
o trud niej sze. Po nad to prze pis pra wa
okre la, na dzie pi sa nia tek stu, e za po -
trze bo wa nie na EP okre lo no na po zio -
mie 120 [kWh/(m2rok)] dla do mów jed no ro -
dzin nych lub 105 [kWh/(m2rok)] dla
wie lo ro dzin nych. Wa run ki te b d za ostrza -
ne w cza sie i do 2021 ro ku ma j od po wied -
nio wy no si 70 i 65 [kWh/(m2rok)]. Wy pa -
da tak e pod kre li, e w pro gra mach
wspie ra j cych efek tyw no ener ge tycz n
i wy ko rzy sta nie od na wial nych ró de ener -
gii, prio ry te to wo wspie ra ne b d bu dyn ki
cen tral nych or ga nów rz do wych obej mu j -
cych dzia al no ci ca e te ry to rium RP oraz
bu dyn ki sta no wi ce wa sno in sty tu cji rz -

do wych o ca ko wi tej po wierzch ni uyt ko wej
wy no sz cej po nad 500 m kw. 

Oczy wi cie wy ni ka to z prze pi sów pra wa
Unii Eu ro pej skiej, któ re mu sz by wdro o -
ne a wzrost cen ener gii po wo du je, e dzia -
a nia te sta j si pil ne i po  da ne bo za czy -
na j by uza sad nio ne eko no micz nie.

Stan po sia da nia

Spis po wszech ny wy ka za, e w dniu 31
mar ca 2011 ro ku w Pol sce by o ok. 6111 tys.
bu dyn ków. Bu dyn ki miesz kal ne sta no wi -
y 97,7% ogó u bu dyn ków (5970 tys.),
z cze go prze wa a j ca cz to bu dyn ki
miesz kal ne jed no ro dzin ne (5522 tys.).

Licz ba bu dyn ków wie lo miesz ka nio wych
wy nio sa je dy nie 447 tys., a zbio ro we go za -
kwa te ro wa nia nie ca e 4 tys. 

We dug spi su prze pro wa dzo ne go w 2011
ro ku stan za so bów miesz ka nio wych w Pol -
sce wy no si 13,7 mln miesz ka. Licz ba
miesz ka w 2011 r. wzro sa od ostat nie go
spi su tj. 2002 r. i kszta to wa a si na po zio -
mie wik szym o 1,2 mln, tj. przy by o 9,8%
no wych miesz ka w okre sie 9 lat. Ana li za
wy ni ków spi su wska zu je, e oko o 40% licz -
by miesz ka w Pol sce znaj du je si w do -
mach jed no ro dzin nych. W ro ku 2012 In sty -
tut Go spo dar ki Miesz ka nio wej okre li licz b
miesz ka na 13,85 mln. [2]. Przy to czo ne da -
ne i da ne za dwa ko lej ne la ta, pre zen to wa -

Aspekty techniczne 
i ekonomiczne
dostosowania
efektywnoci energetycznej
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ne przez GUS, do 2014 ro ku wiad cz
o tym, e red nio rocz nie przy by wa oko -
o 150 tys. miesz ka. Na le y pod kre li, e
struk tu ra bu do wa nych miesz ka w ostat nich
la tach kszta tu je si w ten spo sób, e oko -
o 60% ogól nej licz by miesz ka to bu dyn ki
jed no ro dzin ne [2]. 

Licz b miesz ka ja ka po wsta je w ci gu
ro ku i ja ka wy ni ka z pro gnoz dla bu dow nic -
twa wie lo ro dzin ne go w naj bli szych la tach
mo na okre li na po zio mie oko o 100 tys.
miesz ka rocz nie. Ozna cza to, e zmia ny
obej m zni ko my pro cent sub stan cji miesz -
ka nio wej b d cej obec nie i wcho dz cej
w okres eks plo ata cji. Oszczd no ci ener gii
pier wot nej EP [kWh/(m2rok)] – (wspó czyn -
ni ka okre la j ce go rocz ne ob li cze nio we
za po trze bo wa nie na nie od na wial n ener gi
pier wot n – EP) prak tycz nie w ska li glo bal -
nej Pol ski nie ule gnie istot nym zmia nom. 

Naj wik sze za po trze bo wa nie na EP
wystpuje w obiek tach ju uyt ko wa nych.
Dla te go wa nie mo der ni za cja uyt ko wa -
nych a zwasz cza sta rych obiek tów jest
w sta nie przy nie ra dy kal n zmia n zwi -
za n z oszczd no cia mi ener gii w ob sza -
rze bu dow nic twa. Du e za po trze bo wa nie
na EP to jed no cze nie wy so ki po ziom
rów no wa nej emi sji CO2. Zmia ny zwi za -
ne ze zmniej sze niem za po trze bo wa nia
na ener gi na ogrze wa nie, kli ma ty za cj
i przy go to wa nie wo dy uyt ko wej ozna -
cza j, e mo e my ja ko kraj zbli y si
do po zio mów emi sji ja ki jest ocze ki wa ny
przez UE. Kon sump cja ener gii przez obiek -
ty miesz kal ne we dug da nych eu ro pej -
skich sta no wi oko o 35% ogól ne go za po -
trze bo wa nia na ener gi w kra ju [3]. Prze pis
pra wa okre la, za po trze bo wa nie, na EP
na po zio mie 120 [kWh/(m2rok)] dla do mów
jed no ro dzin nych lub 105 [kWh/(m2rok)] dla
wie lo ro dzin nych. Wa run ki te b d w przy -
szo ci za ostrza ne w cza sie i do 2021 ro -
ku ma j od po wied nio wy no si 70 i 65
[kWh/(m2rok)]. Oczy wi cie do ty czy to
obiek tów wzno szo nych obec nie, ale po win -
no do ty czy tak e wszyst kich grun tow nie
re mon to wa nych.

Przyj rzyj my si za tem sy tu acji obiek tów
ju ist nie j cych z uwzgld nie niem ich sta -
nu tech nicz ne go i mo li wo ci zbli e nia pa -
ra me trów prze gród i za po trze bo wa nia na EP
do po da nych wy ma ga. Po pra wa sta nu
tech nicz ne go nie b dzie a twa, ale re zer wy

tkwi ce w sta rych obiek tach s tak du e, e
nie wol no ich ba ga te li zo wa a wy ko rzy sta -
nie ich po zwo li na po ka ne ko rzy ci je li cho -
dzi o ogra ni cze nie emi sji CO2. Pro po nu j
aby prze gld roz po cz od obiek tów naj star -
szych w tym za byt ko wych. 

Obiek ty naj star sze

Trud no jest jed no znacz nie po wie dzie
ja ka jest ilo obiek tów za byt ko wych
w któ rych ko niecz ne jest prze pro wa dze nie
ter mo mo der ni za cji. Zgod nie z pra wem
ka dy obiekt za byt ko wy pod le ga ochro nie
i b dzie wy ma ga spe cjal ne go po dej cia
i uzgod nie z kon ser wa to rem za byt ków.
Trze ba pod kre li, e tra dy cyj nie naj cz -
ciej sto so wa na me to da lek ka mo kra
z war stw izo la cji ter micz nej wy ko czo nej
tyn kiem cien ko war stwo wym [4,5,6] prak -
tycz nie nie jest do za sto so wa nia na ele wa -
cji obiek tów za byt ko wych. Mo na oczy wi -
cie w trak cie re mon tów ele wa cji pró bo wa
sto so wa spe cjal ne tyn ki lek kie ter mo izo -
la cyj ne ale ogra ni cze nia gru bo ci i sto sun -
ko wo ni ska izo la cyj no w po rów na niu z ty -
po wy mi ma te ria a mi izo la cyj ny mi nie
po pra wia ra dy kal nie pa ra me trów cia ny.
Mo na to zro bi tyl ko na nie któ rych obiek -
tach gdzie te go ty pu ro bo ty nie za kry j ele -
men tów szcze gól nych i cen nych za byt ków
kul tu ry tech nicz nej. Do dat ko wo ele wa cja
obiek tów mu ro wa nych na któ rych war stw
ze wntrz n ele wa cji sta no wi np.: mur
z ce gy, fa sa da ka mien na czy in ne ozdob -
ne roz wi za nia ta kie jak kon struk cje sza -
chul co we, a któ rych oczy wi cie nie mo -
na przy kry ad nym ma te ria em
izo la cyj nym. Ozna cza to, e za kres prac
zwi za nych z mo li wo ci ocie ple nia,
któ re mo na wy ko na na cia nach od ze -
wntrz zo sta je w ten spo sób moc no ogra -
ni czo ny. 

W za le no ci w ja kim okre sie by bu do -
wa ny obiekt za byt ko wy je go cia ny ze -
wntrz ne ma ja zwy kle gru bo po wy -
ej 40 cm, te przed wo jen ne zwy kle 50 cm
i wi cej. Ozna cza to, e cia na ze wntrz na
b dzie mia a wspó czyn nik na po zio mie oko -
o U=0,9÷1,2W/m2K lub nie co wi cej. Sa -
ma wy mia na okien i ocie ple nie da chu nie da
efek tu ocze ki wa ne go przez prze pis pra wa
w za kre sie za po trze bo wa nia na EP na po -
zio mie 120 [kWh/(m2rok)] dla do mów jed -

no ro dzin nych lub 105 [kWh/(m2rok)] dla wie -
lo ro dzin nych. Wa run ki te b d za ostrza ne
w cza sie i do 2021 ro ku ma j od po wied nio
wy no si 70 i 65 [kWh/(m2rok)]. Po mi ja jc
fakt po zio mu wy ma ga na le y zwró ci
uwa g na koszt ogrze wa nia ta kich bu dyn -
ków i w efek cie pil no prac zwi za nych
z po pra w cha rak te ry sty ki ener ge tycz nej
obiek tów. Oczy wi cie mo na w ta kich obiek -
tach za sto so wa do dat ko wo np. re ku pe ra -
cj cie pa czy na wet je li to tyl ko mo li we po -
zy ski wa cie po lub ener gie elek trycz n
z od na wial nych ró de ener gii (OZE), ta kich
jak ko lek to ry so necz ne czy ogni wa fo to wol -
ta icz ne, co zmniej szy war to za po trze bo -
wa nia na EP. Nie ste ty obiek ty te nie za wsze
mo g by ob ci o ne na da chu czy ele wa -
cji te go ty pu ele men ta mi OZE. Tak po sta wio -
ne wa run ki dla tych naj star szych obiek tów
a zwasz cza obiek tów za byt ko wych wy da -
j si sza le nie trud ne do spe nie nia. Oczy -
wi cie mo na pró bo wa po prze pro wa dze -
niu pe nej ana li zy pró bo wa ocie pla
od we wntrz obiekt [7] ale za wsze b dzie
to zwi za ne z trud no cia mi tech nicz ny mi i ze
stra t po wierzch ni uyt ko wej. Przy ocie ple -
niach od we wntrz prak tycz nie nie ma
mo li wo ci eli mi na cji wszyst kich most ków
ciepl nych. Po nad to ocie pla nie od we wntrz
obiek tu stwa rza pro ble my z wil go ci w cia -
nach i ko niecz no ci sto so wa nia od po -
wied nich ma te ria ów o du ej prze pusz czal -
no ci wil go ci. Za wil go ce nie cian mo e
by przy czy n szyb kiej de gra da cji bu dyn ku
[8,9,10]. Oczy wi cie ist nie je co naj mniej kil -
ka me tod roz wi zy wa nia pro ble mów zwi -
za nych z za wil go ce nie cian przy pro jek to -
wa niu mo der ni za cji, dla te go ana li za sta nu
za wil go ce nia przy ocie ple niu od we wntrz
jest ko niecz no ci. Po nad to za wsze za cho -
dzi b dzie po trze ba za dba nia o wen ty la cj,
któ ra w sta rych obiek tach, a tak e w obiek -
tach z wiel kiej py ty od by wa a si gów nie
przez okna lub spe cjal ne otwo ry na wie wo -
we gów nie pod okna mi. Wy mia na okien mu -
si uwzgld nia nie tyl ko ich izo la cyj no ale
tak e ko niecz no za opa trze nia ich w od -
po wied nie na wiew ni ki w ce lu za cho wa nia lub
po pra wy wen ty la cji. Ana li zu jc prze pi sy
pra wa i mo li wo ci wy ko na nia ter mo mo der -
ni za cji obiek tów za byt ko wych na le y pa mi -
ta o ko niecz no ci wy ko na nia na sa mym
wst pie prze gl du i pe nej oce ny sta nu tech -
nicz ne go kon struk cji i mo li wo ci tech nicz -
ne mo der ni za cji ca e go obiek tu. Ta k ana -
li z za wsze na le y prze pro wa dzi bez
wzgl du na wiek bu dyn ku aby unik n
w trak cie prac nie spo dzia nek i b dów, któ -
re mo g skut ko wa na wet ka ta stro f bu dow -
la n. 

Ge ne ral nie, zgod nie z za sa da mi fi zy ki bu -
dow li, wy ko ny wa nie ocie ple nia bu dyn ków
od we wntrz jest nie wa ci we. Jed nak e tam
gdzie nie jest do pusz czal ne ocie ple nie
od stro ny ze wntrz nej obiek tu wpi sa ne go
do re je stru za byt ków o bo ga tym wy stro ju ar -
chi tek to nicz nym, na le y roz wa y in n
mo li wo je go ter mo mo der ni za cji [11].
Ocie ple nia bu dyn ku od we wntrz, na le y
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Lata Budynki 
ogóem

w tym*

budynki mieszkalne
zbiorowego

zakwaterowania
jednorodzinne wielomieszkaniowe

w tys.

2002 5384 4795 430 2

2011 6111 5522 447 4

Tabl. 1. Licz ba bu dyn ków we dug spi su w 2002 r. oraz 2011 r.[1]

* w podziale nie uwzgldniono budynków niemieszkalnych oraz o nieustalonym rodzaju
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przede wszyst kim roz po cz od wy ko na nia
ob li cze nia pa ra me trów prze gród. W trak cie
ob li cze stwier dza my, e ocie ple nie nie
mo e mie pa ra me trów, któ re do pro wa dz
do wy zi bie nia prze gro dy, co mo e skut ko -
wa de gra da cj pod le ga j cych ochro nie ele -
men tów bu dyn ku. Po nad to ter mo mo der ni -
za cj obiek tów za byt ko wych na le y
ana li zo wa po przez bi lans ener ge tycz ny ca -
e go bu dyn ku. Ocie ple nie bu dyn ku za byt ko -
we go od ze wntrz ma te ria em izo la cyj nych
o ni skiej prze pusz czal no ci pa ry wod nej np.:
sty ro pia nem, za sto so wa nie szczel nych
okien, po  czo nej cz sto z bra kiem wen ty -
la cji mo e do pro wa dzi do je go szyb kiej de -
gra da cji po przez nad mier ne za wil go ce nie
i roz rost szko dli wych grzy bów. Je e li nie mo -
e my ocie pli prze gro dy pio no wej – cia ny
ze wntrz nej, naj le piej po zo sta wi j ta k, ja -
ka jest i roz wa y mo li wo ter mo mo der -
ni za cji po zo sta ych ele men tów bu dyn ku, np.
prze gród po zio mych: stro pu nad piw ni c,
stro po da chu, da chu. Mo na to zro bi rów -
nie po przez za mon to wa nie no wych okien
a przy bra ku wen ty la cji ko niecz nie z na wiew -
ni ka mi, któ re umo li wi na pyw po wie trza
do wn trza po miesz cze. Mu ry w obiek tach
za byt ko wych je li s ma syw ne (grub sze
ni 60 cm) to ce chu je je nie naj gor sza izo -
la cyj no ter micz na, któ r mo na po pra wi,
sto su jc ener go osz czd ne okna oraz efek -
tyw n wen ty la cj, np. re ku pe ra cj, czy li
od zysk cie pa. Przy za sto so wa niu po wy -
szych roz wi za, pod sta wo we wy mo gi
ciepl ne mo g by spe nio ne lub nie znacz -
nie od bie ga od wy ma ga. 

Oczy wi cie po ja wia j si tak e no wo cze -
sne ma te ria y tj. np.: ae ro e le, py ty pró -
nio we – (VIP), py ty kli ma tycz ne, py ty
z pian ki po li ure ta no wej o wy so kiej pa ro -
-prze pusz czal no ci i bar dzo ni skim wspó -
czyn ni ku  = 0,023–0,030 W/(mK) itp.
Naj lep szy mi ma te ria a mi do ocie pla nia
od we wntrz za wsze b d te któ rych cien -
ka war stwa znacz nie po pra wia izo la cyj no
cian w za wiz ku z ko niecz no ci mi ni ma -
li za cji zmniej sze nia po wierzch ni uyt ko wej.

Na le y zwró ci uwa g, e w obiek tach
sta rych mo na si spo tka z bar dzo ró ny -
mi roz wi za nia mi tech nicz ny mi i w po  cze -
niu z ró ny mi ma te ria a mi uy wa ny mi w kon -
struk cji b dzie to cz sto wy mu sza bar dzo
da le ko id cy za kres prac zwi za nych z mo -
der ni za cj kon struk cji bu dyn ków. Nie rzad -
ko w stro pach by y sto so wa ne bel ki drew -
nia ne i/lub stro py wy ko na ne w ca o ci
z drew na, któ re po la tach bra ku kon ser wa -
cji b d wy ma ga y kom plek so wej wy mia ny.
Wów czas gdy wcho dzi my w da le ko id c
mo der ni za cj bu dyn ku ko niecz ne b dzie za -
dba nie tak e o obo wi zu j ce stan dar dy
ener ge tycz ne obiek tów.

Bu dow nic two tu po dru giej woj nie to
szcze gól ny okres, w któ rym po wsta wa y bu -
dyn ki prak tycz nie z ma te ria ów po cho -
dz cych w znacz nej mie rze z od zy sku a do -
dat ko wo mo na po wie dzie, e bu do wa no
ze wszyst kie go z cze go si da o. Ma te ria -
y bu dow la ne sto so wa ne wów czas by y ró -

nej ja ko ci i trud no dzi cz sto bez po mia -
rów ter mo wi zyj nych i szcze gó o wej ana li -
zy ob li cze nio wej po dej mo wa od po wie -
dzial ne de cy zje zwi za ne z mo der ni za cj
obiek tów. 

Wiel ka py ta 

Naj wi cej za so bów ja kie s uyt ko wa ne
w miesz kal nic twie to jed nak obiek ty bu do -
wa ne w tech no lo gii uprze my so wio nej,
w tym miej scu czy taj z wiel kiej py ty, w któ -
rych miesz ka obec nie oko o 12 ml miesz ka -
ców [12]. Ozna cza to, e jest to gru pa miesz -
ka, któ ra sta no wi oko o 30% ogól nej licz by
(oko o 4,2-4,5 mln.) z uyt ko wa nych obec -
nie 14,1 mln. miesz ka [13]. Obiek ty te po -
wsta wa y gów nie w okre sie od lat 50-tych
do 90-tych ubie ge go wie ku. Pa trzc na ska -
l zja wi ska bar dzo trud no jest mó wi, e t
ilo miesz ka da si za st pi now szy -
mi – no wo cze sny mi bu dyn ka mi. Do dat ko -
wo stan tech nicz ny kon struk cji bu dyn ków
z wiel kiej py ty jest jesz cze za da wa la j cy.
Na le y na to miast zde cy do wa nie stwier -
dzi, e wy ma ga mo der ni za cji w ce lu do sto -
so wa nia do wspó cze snych stan dar dów.

Ter mo mo der ni za cj obiek tów bu dow nic -
twa uprze my so wio ne go roz po cz li my
na du  ska l od po czt ku lat 90. Pil no
tych dzia a wy ni ka a gów nie ze zmian wy -
ma ga do ty cz cych izo la cyj no ci cian
wspó czyn nik prze ni ka nia cie pa, któ ry
w okre sie ich wzno sze nia bu dyn ków wy no -
si k=1,16 ÷ 1,24 W/m2K [14] a dzi siaj to wy -
ma ga nie wy no si 0,25 W/(m2K) i jest pra wie 6
ra zy ostrzej sze. Wzrost kosz tów ener gii
i ogra ni cze nie emi sji CO2 jest ele men tem
na p dza j cym ten me cha nizm. Dla te go
od po o wy lat 90 ubie ge go wie ku pa stwo
pol skie opra co wa o i re ali zo wa o pro gra my
ter mo mo der ni za cji wiel kiej py ty do fi nan so -
wu jc te przed si wzi cia z bu de tu. Tak e
dzi siaj pa stwo po win no d y do po mo -
cy w roz wi za niu du e go pro ble mu spo ecz -
ne go.

Ter mo mo der ni za cja jest to zbiór dzia a,
w wy ni ku któ rej re ali zo wa ne jest spo ro za -
da mo der ni za cji tech nicz nej, po za ocie ple -
niem cian ze wntrz nych i wy mia n sto lar -
ki okien nej ko niecz na jest wy mia na a co
naj mniej re gu la cja in sta la cji grzew czej. Dzi -
siej sze stan dar dy wy ma ga j aby tym dzia -
a niom to wa rzy szy se ria dzia a zmie rza j -
cych do wy mia ny in nych in sta la cji
we wntrz nych i opo mia ro wa ne me diów.
Oczy wi cie te dzia a nia ma j istot ny wpyw
na ele wa cje i za bez pie cze nie kon struk cji bu -
dyn ku przed wpy wa mi at mos fe rycz ny mi. 

Pod kre li na le y, e ter mo mo der ni za cj
obiek tów zwasz cza w po czt ko wej fa zie re -
ali za cji pro gra mów ter mo mo der ni za cyj nych
re ali zo wa no przy uy ciu red nio 6÷8 cm sty -
ro pia nu czy we ny, co do pro wa dzi o do te -
go, e po la tach obiek ty te nie spe nia j ju
wspó cze snych wy ma ga. W bar dzo wie lu
przy pad kach ko niecz ne jest do dat ko we
do cie ple nie ju ocie pla nych obiek tów. 

Obiek ty z wiel kiej py ty zwasz cza te
ocie plo ne wy ma ga j prze gl du sta nu tech -

nicz ne go a zwasz cza sta nu wie sza ków
cian oso no wych. Ta kie dzia a nie jest nie -
zwy kle trud ne przy ju wy ko na nym ocie ple -
niu, któ re trze ba do dat ko wo do cie pli. Trze -
ba tak e bra pod uwa g fakt, e do dat ko we
war stwy ocie ple nia do ci  kon struk cj
a do dat ko wo ko niecz ne b d od po wied nie
cz ni ki, któ re b d w sta nie prze nie ob -
ci e nie a tak e do dat ko wo wzmoc ni mo -
co wa nie cian oso no wych. Pro ble mów
zwi za nych z mo co wa niem ocie ple nia
na ist nie j cym sa bym pod o u, na któ rym
mon ta nie jest mo li wy, do dat ko wo utrud -
nia j cym oce n sta nu cia ny na któ rej ma
by za mon to wa ny ze staw sta no wi cy znacz -
ne ob ci e nie wy ma ga pe nej ana li zy i do -
bo ru od po wied nie go ze sta wu, któ ry spe ni
wszyst kie wy ma ga nia wy ni ka j ce z wy ma -
ga pod sta wo wych od bez pie cze stwa
kon struk cji za czy na jc a na izo la cyj no ci
ciepl nej ko czc.

Je li we mie my pod uwa g fakt, e
do ocie pla nia bu dyn ków z wiel kiej py ty sto -
so wa no sty ro pian, któ ry z na tu ry rze czy jest
ma te ria em o wy so kim opo rze dy fu zyj nym
dla pa ry wod nej ko niecz ne jest za sto so wa -
nie od po wied niej tech no lo gii i ma te ria ów
aby przez ocie ple nie nie spo wo do wa za -
mkni cia znacz nych ilo ci wo dy pod no wym
ocie ple niem [15]. Za mkni ta wil go nie
tyl ko sta no wi po gor sze nie wspó czyn ni ka
izo la cyj no ci cia ny w sto sun ku do ob li czo -
ne go, ale tak e zwik sza ma s jej ocie ple -
nia i wil go mo e prze ni ka do wn trza
obiek tów. Z ob li cze wy ko na nych w ITB pre -
zen to wa nych w ar ty ku le „Ocie pla nie ocie -
plo nych” [15] wy ni ka, e znacz ne ilo ci za -
mkni tej wil go ci za czy na j od pa ro wy wa
po ko o 5 la tach od wy ko na nia ocie ple nia.
Oczy wi cie je li za sto su je my kla sycz ny
sty ro pian o wy so kim opo rze dy fu zyj nym dla
pa ry wod nej. Ozna cza to, e to za gad nie -
nie po win no zo sta roz pra co wa ne i nie wol -
no bez kry tycz nie sto so wa stan dar do wych
roz wi za na ju ocie plo nych bu dyn kach. 

Dru gim roz wi za niem ale znacz nie kosz -
tow niej szym jest zdj cie sta rej izo la cji i uty -
li za cja od pa dów a na stp nie bu do wa zu pe -
nie no we go ocie ple nia. Na le y jed nak
zwró ci uwa g na ogrom n ilo ta kich od -
pa dów bu dow la nych, któ rych uty li za cja nie
jest naj prost sza. Bar dziej sprzy ja j ce ro do -
wi sku czy li bar dziej zrów no wa o ne roz -
wi za nie to jed nak wa ci wie do bra nie ocie -
ple nia któ re bez ne ga tyw nych skut ków da
si za mon to wa na sta re ju daw no za o o -
ne war stwy izo la cji ale war stwy o znacz nie
wik szej po dat no ci na dy fu zj pa ry wod -
nej i zde cy do wa n po pra w wszyst kich
pa ra me trów cian i ca e go obiek tu bu dow -
la ne go.

W la tach 90-tych ubie ge go wie ku ob ser -
wu je my szyb ki od wrót od wiel kiej py ty.
W tym okre sie na st pu je po wrót do bu dow -
nic twa z ma te ria ów drob no wy mia ro wych
oraz do bu dyn ków szkie le to wych, któ rych
cia ny ze wntrz ne s wy pe nia ne ró ne go
ro dza ju drob no wy mia ro wy mi ele men ta mi
mu ro wy mi. Oczy wi cie wy ko rzy sty wa ne s
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tak e in ne no wo cze sne roz wi za nia. Na wie -
lu re pre zen ta cyj nych obiek tach wy ko rzy sty -
wa ne s: szko, alu mi nium i stal oraz wie le
in nych roz wi za opar tych na szkie le cie el -
be to wym. W okre sie tym ro nie, tak e
wia do mo kosz tów ogrze wa nia i jed no cze -
nie d e nie do co raz lep szych izo la cyj no -
ci cian. Bu dow nic two te go okre su jest na -
ce cho wa ne ro sn c z ro ku na rok ja ko ci
wy ni ka j c z do st pu do wszyst kich naj now -
szych tech no lo gii i wie dzy w za kre sie roz -
wi zy wa nia ró ne go ro dza ju pro ble mów
tech nicz nych z wy ko rzy sta niem no wo cze -
snych ma te ria ów. Roz wój wia do mo ci in -
we sto rów i pro jek tan tów po zwa la na po d -
a nie cie k opty ma li za cji kosz tów
przy mak sy ma li za cji oszczd no ci. 

W tym okre sie bu do wa ne s bu dyn ki, któ -
re w chwi li po wsta wa nia spe nia j wy ma ga -
nia ciepl ne sta wia ne przez prze pi sy pra wa
i to nie istot ne czy cia na jest jed no war stwo -
wa, dwu war stwo wa czy trzy war stwo wa.
Oczy wi cie od po czt ku lat 90-tych do chwi li
obec nej wy ma ga nia pra wa w za kre sie izo -
la cyj no ci cian moc no si zmie ni y i do tych
dzi siej szych a tym bar dziej prze wi dy wa nych
po ro ku 2021 spo ro na le a o by po pra wi. 

Dzie dzi siej szy

W ostat nich la tach po nad po o w miesz -
ka od da wa nych do uyt ku sta no wi do my
jed no ro dzin ne np.: w 2012 ro ku od da no
do uyt ku 81,2 tys. na ogól n licz b 152,5
tys. miesz ka [16]. Te bu do wa ne w kil ku
ostat nich la tach s obiek ta mi o sto sun ko wo
do brych pa ra me trach izo la cyj no ci prze gród
ze wntrz nych. 

Jak za wsze przy ter mo mo der ni za cji
obiek tów nie wol no my le o tyl ko jed nym
ro dza ju dzia a w za kre sie po pra wy jed ne -
go pa ra me tru a resz t po zo sta wia nie za -
a twio n. Na dal ob ser wu je my licz ne przy -
ka dy wy ko ny wa nia ocie pla nia bu dyn ków
ukie run ko wa ne wy cz nie na je den ro dzaj
dzia a, zwy kle zwi za ny z ocie ple niem
cian ze wntrz nych. Cz sto mo na ob ser -
wo wa pik nie od no wio ne i ocie plo ne cia -
ny, ale okna na dal po zo sta y z przed np.: 30
lat. Oczy wi cie przy ka dy dzia a nie kom -
plet nych opi sa nych po wy ej to tyl ko przy -
kad a twy do za ob ser wo wa nia z uli cy.
Wcho dzc jed nak do obiek tów w któ rych
teo re tycz nie wy ko na no ter mo mo der ni za cj
ale nikt nie ru szy spraw zwi za nych z mo -
der ni za cj w za i ca ej in sta la cji c.o. czy
wen ty la cji mo na si za sta na wia czy ca -
e kosz ty po nie sio ne by y po trzeb ne. Po ja -
wia j ca si wil go i w kon se kwen cji cz sto
za grzy bie nie bu dzi nie po kój miesz ka ców
i susz ne ich pre ten sje po co wy da li ty le pie -
ni dzy.

Pod su mo wa nie 

Ter mo mo der ni za cja obiek tów sta rych,
któ re nie na le  do or ga nów pa stwa nie jest
obo wiz ko wa. Do pro wa dzanie do sta nu
prak tycz nie „ze ro ener ge tycz ne go” b dzie

obo wiz kiem wa ci cie li obiek tów pa stwo -
wych ju w ro ku 2021.

Po trze ba ter mo mo der ni za cji wszyst kich
prak tycz nie obiek tów miesz kal nych wy ni ka
z kil ku istot nych po wo dów:

Kosz ty ener gii s wy so kie i b d ro sy.
Stan dard uyt ko wa nia obiek tów wzra sta,

gdy do brze zro bio na ter mo mo der ni za cja
po win na by zwi za na z kom plek so w mo -
der ni za cj, któ ra jest pil na zwasz cza dla tych
naj star szych obiek tów.

Przy ter mo mo der ni za cji wska za ne jest aby
roz wa y mo li wo ci za in sta lo wa nia od na -
wial nych ró de ener gii zmniej sza jc za po -
trze bo wa nie na ener gi pier wot n (EP)
i zmniej sza jc emi sj CO2, a tak e in nych
za nie czysz cze.

Po dej mu jc pra ce zwi za ne z ocie pla -
niem za wsze na le y po prze dzi pe n
ana li z wa run ków ciepl no -wil got no cio -
wych ca e go bu dyn ku. Oce na sta nu tech -
nicz ne go ca e go obiek tu, któ re go ter mo mo -
der ni za cj za mie rza my wy ko na to
obo wi zek, któ ry na le y prze pro wa dzi
znacz nie do kad niej z uwzgld nie niem ca -
o ci kon struk cji i wszyst kich in sta la cji.
Usta la ny za kres prac mo der ni za cyj nych
mu si uwzgld nia wszyst kie ob sza ry i ele -
men ty bu dyn ku aby nie trze ba by o po nie -
du gim cza sie po dej mo wa do dat ko wych
ro bót. 

Ko niecz no zmniej sze nia emi sji CO2 po -
przez mo der ni za cj bu dyn ków jest jed n
z naj wik szych re zerw ja k mo na wy ko rzy -
sta w go spo dar ce kra ju w ce lu spe nie nia
wy ma ga i dla te go do fi nan so wa nie z bu de -
tu i/lub ze rod ków UE jest pil ne i bar dzo
uza sad nio ne. 
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Mgr in. An drzej Roch DO BRUC KI jest ab sol -
wen tem Wy dzia u In y nie rii Sa ni tar nej i Wod -
nej Po li tech ni ki War szaw skiej. W swo jej ka rie -
rze za wo do wej pra co wa m.in. na bu do wie
Oren bur skie go Ru ro ci gu Ga zo we go „So juz”
w Char ko wie (1974–1978) ja ko pe no moc nik
fir my Ener go pol SA oraz w Niem czech, gdzie
by pe no moc ni kiem na bu do wach pro wa dzo -
nych przez Mo sto stal -Export SA. W la -
tach 1994–1998 pe ni funk cj Gów ne go In -
spek to ra Nad zo ru Bu dow la ne go w ran dze
pod se kre ta rza sta nu.
Od 1998 r. do 2004 r. by wi ce pre ze sem w fir -
mie Mo sto stal -Export SA, na stp nie pia sto wa
sta no wi sko dy rek to ra ds. bu dow nic twa. Pe ni
równie funk cj pro ku ren ta i do rad cy Za rz du
w tej fir mie.
Po za pra c za wo do w zaj mu je si tak e dzia -
al no ci spo ecz n, pra co wa m.in. w Ko mi te -
cie Bu dow nic twa funk cjo nu j cym przy Kra jo -
wej Izbie Go spo dar czej. Jest ho no ro wym
czon kiem Pol skiej Izby Pro jek to wa nia Bu -
dow la ne go. Od lat dzia a tak e w Pol skiej
Izbie In y nie rów Bu dow nic twa, w któ rej w la -
tach 2006–2010 pe ni funk cj wi ce pre ze sa,
a obec nie pre ze sa.

ASPEKTY TECHNICZNE I EKONOMICZNE DOSTOSOWANIA EFEKTYWNOCI ENERGETYCZNEJ





44 Forum Budownictwa lskiego - wydanie specjalne 2015

dr in. ANDRZEJ WISZNIEWSKI
Prezes Zarzdu 
Narodowej Agencji
Poszanowania Energii S.A.

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

red ni stan dard ener ge tycz ny za so -
bów bu dow la nych w Pol sce, wy ra o ny
wska ni kiem jed nost ko we go za po trze bo -
wa nia na ener gi uyt ko w, jest nie za da -
wa la j cy i wy no si w za le no ci od ty pu bu -
dyn ku od 111 do 216 kWh/m2rok. Po ten cja
oszczd no ci ener ge tycz nych mo li wych
do uzy ska nia po przez re ali za cj efek tyw -
nych eko no micz ne in we sty cji ter mo mo der -
ni za cyj nych w bu dow nic twie sza co wa ny
jest na 3,4 do 6,1 Mtoe/rok ener gii pier wot -
nej. Prze pro wa dze nie te go pro gra mu wy -
ma ga o by po nie sie nia na ka dów in we sty -
cyj nych na po zio mie ok. 270 do 470 mld
z w za le no ci od za ka da ne go do ce lo we -
go stan dar du ener ge tycz ne go bu dyn ków.

W la tach 2007-2011 zre ali zo wa no
w Pol sce 20 028 pro jek tów ter mo mo der -
ni za cji w bu dyn kach i OE o cz nej
war to ci 14 mld z, z któ rych 86% zo -
sta o sfi nan so wa nych z wy ko rzy sta -
niem in stru men tów zwrot nych z ele men -
ta mi po mo co wy mi, któ rych war to
si ga 67% war to ci in we sty cji ogó em.
In we sty cje te sfi nan so wa ne zo sta y

z udzia em rod ków Fun du szu Ter mo -
mo der ni za cji, GIS, PO I, NFO iGW,
EOG, WFO iGW, RPO, Szwaj car sko -
-Pol skie go Pro gra mu Wspó pra cy. Ka -
dy z wy mie nio nych pro gra mów po mo -
cy cha rak te ry zo wa  si ró ny mi
kry te ria mi do st pu za rów no pod mio to -
wy mi jak i przed mio to wy mi, od mien n
for m i pro ce du ra apli ka cji i oce ny
wnio sków, jak rów nie za kre sem i in ten -
syw no ci po mo cy. 

Wo lu men po mo cy fi nan so wej
na wzrost efek tyw no ci ener ge tycz nej
w bu dow nic twie w per spek ty wie fi nan -
so wej 2014 – 20 za rów no ze rod ków
UE jak i kra jo wych b dzie znacz nie wik -
szy ni do tych czas, za tem po stu lat sko -
or dy no wa nia i ujed no li ce nia dzia a
w tym za kre sie w po sta ci Kra jo we go
Pro gra mu Ter mo mo der ni za cji Za so bów
Bu dow la nych jest oczy wi sty. Pro gram ta -
ki po wi nien ujed no li ci pro ce du ry wy li -
cza nia, we ry fi ka cji i mo ni to ro wa nia uzy -
ska nych efek tów ter mo mo der ni za cji.
Po wi nien uza le nia in ten syw no po -

mo cy od prze wi dy wa nych efek tów ob -
ni e nia zu y cia ener gii i ogra ni cze nia
emi sji. Usta no wi uprosz czo ne pro ce du -
ry przy zna wa nia po mo cy dla in we sty cji
stan dar do wych. Kon cep cja i pro po zy cja
struk tu ry ta kie go pro gra mu zo sta a
przed sta wio na szcze gó o wo w ra por cie
„Stra te gia mo der ni za cji bu dyn ków: ma -
pa dro go wa 2050” www.re no wa cja -
2050.pl/fi les/ra port.pdf wy ko na nym
na zle ce nie Eu ro pe an Cli ma te Fo un da -
tion przez gru p firm i eks per tów
pod kie run kiem Isty tu tu Eko no mii ro -
do wi ska.

Dr in. Andrzej WISZNIEWSKI – Pre zes Za rz -
du Na ro do wej Agen cji Po sza no wa nia Ener gii
S.A, Ad iunkt na Wy dzia le In y nie rii ro do wi ska
Po li tech ni ki War szaw skiej. Spe cja li sta w dzie -
dzi nie zrów no wa o nych sys te mów za opa trze -
nia w ener gi obiek tów bu dow la nych, cie pow -
nic twa i efek tyw no ci ener ge tycz nej. Au tor
licz nych eks per tyz oraz pu bli ka cji po wi co nych
tym za gad nie niom.



Forum Budownictwa lskiego - wydanie specjalne 2015 45

Stra te gia mo der ni za cji bu dyn ków: 
Ma pa Dro go wa 2050

Stra te gi two rzy si po to, e by mi ni mal ny -
mi rod ka mi osi gn za mie rzo ne ce le. „Po -
znaj sie bie i po znaj wro ga, do pie ro wte dy two -
je zwy ci stwo nie b dzie za gro o ne. Po znaj
do brze wa run ki te re nu i po go dy, wte dy two je
zwy ci stwo b dzie ca ko wi te” (Sun Tzu, Sztu -
ka Woj ny, na pi sa na 500 lat przed Chry stu sem). 

Ze spó or ga ni za cji zaj mu j cych si pro ble -
ma ty k ochro ny ro do wi ska i efek tyw no ci
ener ge tycz nej opra co wa do ku ment za wie ra -
j cy wszyst kie ele men ty za le ca ne przez me -
to do lo gi Ko mi sji Eu ro pej skiej – opar t na mo -
de lo wa niu ana li zy zu y cia ener gii przez pol ski
sek tor bu dow nic twa oraz ana li zy ist nie j cych
me cha ni zmów wspar cia. Zo sta y tak e zor ga -
ni zo wa ne spo tka nia z gru pa mi in te re sa riu szy,
pro wa dz ce do sfor mu o wa nia wnio sków.
W ten spo sób po wsta a uni kal na na pol skim
ryn ku pra ca, po dej mu j ca pró b rze czo we go,
opar te go na wie dzy spoj rze nia na sek tor bu -
dow nic twa. 

Gów nym osi gni ciem ze spo u pra cu j ce -
go nad „Stra te gi” jest zwró ce nie uwa gi
na wie lo let nie, ca ko wi te igno ro wa nie przez
rzd bu dyn ków jed no ro dzin nych, sta no wi -
cych po o w pol skich za so bów miesz ka nio -
wych. (Gdy by za punkt od nie sie nia przy j
ilo bu dyn ków to pro blem do ty czy 90%
pol skich bu dyn ków miesz kal nych). Pol ski
rzd kon se kwent nie po mi ja bu dow nic two
jed no ro dzin ne. Igno ro wa nie po trzeb bu dow -
nic twa jed no ro dzin ne go wi e z kil ko ma
bd ny mi prze ko na nia mi:

Prze sd 1 – z pie ni dzy pu blicz nych nie po -
win no si wspie ra osób pry wat nych – ten
prze sd jest dzie dzic twem ko mu ni zmu, trze -
ba z nim ze rwa i udzie la wspar cia tym, któ -
rzy ma j po ten cja aby wy ko rzy sta wspar cie
jak naj le piej,

Prze sd 2 – w bu dyn kach jed no ro dzin nych
miesz ka j oso by za mo ne – wik szo bu dyn -
ków jed no ro dzin nych znaj du je si na wsi,
na obrze ach miast i tzw. cia nie wschod niej,

Prze sd 3 – re mon tu jc bu dyn ki wie lo ro -
dzin ne uzy sku je si naj wik szy efekt eko lo gicz -

ny – w tej chwi li to ju nie jest praw d, re mon -
tu jc naj bied niej sze bu dyn ki jed no ro dzin ne jed -
no cze nie zmniej sza si za nie czysz cze nie po -
wie trza wy ni ka j ce ze spa la nia brud ne go
w gla.

Wie le ar gu men tów prze ma wia za tym, e -
by w naj bli szym cza sie sku pi si
na wspar ciu re mon tów  bu dow nic twa  jed -
no ro dzin ne go: 

1. Ter mo mo der ni za cja bu dyn ku jed no ro dzin -
ne go zwy kle jest ko niecz nym re mon tem, wy -
ko ny wa nym ze rod ków wa snych, cz sto sys -
te mem pó go spo dar czym. Nie wiel kie wspar cie
(na wet in for ma cyj ne) mo e pro wa dzi do zna -
cz ce go wzro stu efek tyw no ci pro wa dzo -
nych prac (po mi mo wie lo let niej prak ty ki na wet
dzi siaj zda rza si ocie pla nie bu dyn ku z lat 60.
izo la cj o gru bo ci 5 cm!). 

2. Ter mo mo der ni za cja bu dyn ków jed no ro -
dzin nych jest jed nym z naj sku tecz niej szych
spo so bów zmniej sze nia ka ta stro fal ne go za -
nie czysz cze nia po wie trza w wie lu pol skich mia -
stach – to wa nie w bu dyn kach jed no ro dzin -
nych do ogrze wa nia do mu spa la ny jest
naj gor szej ja ko ci w giel i od pa dy. Zmniej sze -
nie zu y cia ener gii i wy mia na kop c ce go ró -
da cie pa jed no cze nie przy czy ni si do zwik -
sze nia kom for tu y cia miesz ka ców bu dyn ku,
oraz do po pra wy ja ko ci po wie trza.

3. Miesz ka cy bu dyn ków jed no ro dzin nych
to przede wszyst kim miesz ka cy wsi. Stra te -
gia mo der ni za cji bu dyn ków wiej skich mu si by
po  czo na z wy ko rzy sta niem od na wial nych
ró de ener gii, ta kich jak miej sco wa bio ma sa,
ale tak e z roz wo jem ener ge ty ki roz pro szo -
nej. Przy oka zji re mon tu da chu, za miast da -
chów ki mo na po o y pa ne le so necz ne, a kil -
ku go spo da rzy mo e zor ga ni zo wa
przy go to wa nie bio ma sy, a w przy pad ku
zmniej sza j cych si cen ogniw fo to wol ta icz -
nych mo na za cz my le o lo kal nym wy -
twa rza niu ener gii elek trycz nej. 

4. Re mon ty bu dyn ków jed no ro dzin nych
wy ko ny wa ne s zwy kle przez nie wiel kie fir my.
Wspar cie, pro mo cja re mon tów bu dyn ków
jed no ro dzin nych w opar ciu o sku tecz nie, „do -
brze skro jo ne” in stru men ty wspar cia mo g
przy czy ni si do roz wo ju lo kal nych, ma ych

i red nich firm wy ko naw czych – któ re za pew -
ni lo kal ne miej sca pra cy, ale co rów nie wa -
ne, b d mo ty wo wa ne do wy cho dze nia z sza -
rej stre fy, zwik sza jc wpy wy do bu de tu
pa stwa (chcesz uzy ska wspar cie – przed -
staw ra chu nek!).

5. Efekt eko lo gicz ny, ku po wa ny przez pa -
stwo, w przy pad ku wspar cia re mon tów bu dyn -
ków jed no ro dzin nych mo e by znacz nie
wik szy i ku po wa ny znacz nie ta niej ni w przy -
pad ku ja kich kol wiek in nych in we sty cji eko lo -
gicz nych. Spo wo do wa ne jest to tym, e wa -
ci cie le bu dyn ków jed no ro dzin nych s w sta nie
w du ej mie rze sfi nan so wa sa mi mo der ni za -
cj swo ich nie ru cho mo ci – wiad czy o tym
tem po i po ziom re mon tów wy ko ny wa nych bez
ad ne go wspar cia pa stwa. 

Ka dy kraj czon kow ski jest zo bo wi za ny,
zgod nie z Dy rek ty w o Efek tyw no ci Ener ge -
tycz nej (art. 4) do przy go to wa nia kra jo wej stra -
te gii mo der ni za cji bu dyn ków (za cz nik do Kra -
jo we go Pla nu Dzia a na Rzecz Efek tyw no ci
Ener ge tycz nej). W Pol sce po wsta y dwie
stra te gie – jed na przy go to wa na przez Mi ni ster -
stwo b d c mi ni mal nym, for mal nym wy pe -
nie niem wy ma ga dy rek ty wy, a dru ga („Stra -
te gia...”), przy go to wa na rów no le gle do stra te gii
rz do wej przez ze spó ska da j cy si z eks -
per tów Kra jo wej Agen cji Po sza no wa nia Ener -
gii, In sty tu tu Eko no mii ro do wi ska, Bu il dings
Per for man ce In sti tu te Eu ro pe, PwC, za wie ra -
j ca wszyst kie wy ma ga ne ele men ty do brej
stra te gii.

KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA

Konieczno
termomodernizacji
budynków
jednorodzinnych 
w Polsce

MAREK ZABOROWSKI 
– wiceprezes Instytutu
Ekonomii rodowiska

Ma rek ZA BO ROW SKI – wi ce pre zes In sty tu tu
Eko no mii ro do wi ska, eks pert w dzie dzi nie efek -
tyw no ci ener ge tycz nej. Ab sol went Wy dzia u
In y nie rii i Tech no lo gii Che micz nej na Po li -
tech ni ce Kra kow skiej oraz po dy plo mo wych
stu diów ochro ny ro do wi ska na Uni wer sy te cie
Min ne so ta w In sty tu cie H.Hum ph reya. Od po -
nad 20 lat za wo do wo zaj mu je si te ma ty k efek -
tyw no ci ener ge tycz nej. By kon sul tan tem
wie lu kra jo wych i mi dzy na ro do wych in sty tu -
cji (m.in. Ko mi sja Eu ro pej ska, Or ga ni za cja
Wspó pra cy Go spo dar czej i Roz wo ju).
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SESJA IV: TECH NICZ NE ASPEK TY ZWIK SZA NIA EFEK TYW NO CI 
ENER GE TYCZ NEJ BU DYN KÓW

Prace naukowo-badawcze
w zakresie zmniejszenia
energochonnoci
budynków prowadzone
na Wydziale Inynierii
rodowiska i Energetyki
Politechniki lskiej
wGliwicach

prof. dr hab. in. 
ZBIGNIEW POPIOEK
prof. zw. Politechniki
lskiej

Wy dzia In y nie rii ro do wi ska i Ener ge ty ki
Po li tech ni ki l skiej zo sta utwo rzo ny 22 la ta
te mu. Utwo rzy y go dwa wy dzia y – Wy dzia
Me cha nicz no -Ener ge tycz ny oraz Wy dzia In -
y nie rii ro do wi ska, któ re w tym ro ku ob cho -
dz od po wied nio 62 i 60 rocz ni c po wsta nia.
W okre sie 22 lat Wy dzia In y nie rii ro do wi ska
i Ener ge ty ki uko czy o oko o 10 000 ab sol wen -
tów, ta licz ba jest zbli o na do cz nej licz by ab -
sol wen tów obu Wy dzia ów przed ich po  cze -
niem (w okre sie ok. 40 lat). Na Wy dzia le
In y nie rii ro do wi ska oraz Wy dzia ach go
two rz cych 560 oso bom nada no sto pie dok -
to ra na uk tech nicz nych a 115 oso bom nada -
no sto pie dok to ra ha bi li to wa ne go na uk tech -
nicz nych. Obec nie na Wy dzia le IiE
stu diu je 2700 osób. W 2012 r. kie ru nek stu diów
In y nie ria ro do wi ska na Wy dzia le IiE uzy -
ska ty tu Naj lep sze go Kie run ku Stu diów. Ty -
tu ten przy zna Mi ni ster Na uki i Szkol nic twa
Wy sze go, bio rc pod uwa g naj wy sz ja ko
kszta ce nia oraz wy so ki po ziom pro wa dzo nych
ba da na uko wych. Na Wy dzia le IiE ka de -
go ro ku re ali zo wa nych jest kil ka dzie sit prac
na uko wo –ba daw czych, fi nan so wa nych z ró -
nych ró de. 

Naj po wa niej szym ró dem fi nan so wa nia ba -
da na uko wych w ostat nim okre sie by y pro -
jek ty stra te gicz ne. Wy dzia re ali zo wa za da nia
ba daw cze w trzech pro jek tach stra te gicz -
nych. Wy dzia In y nie rii ro do wi ska i Ener ge -
ty ki jest je dy nym te go ro dza ju wy dzia em
w Pol sce. Jed no cze nie jest jed nym z naj wik -
szych za rów no pod wzgl dem licz by stu den -
tów i pra cow ni ków na uko wych, a w tym sa mo -
dziel nych pra cow ni ków na uki. Pod wzgl dem
me ry to rycz nym Wy dzia  czy w so bie ga  zie

tech ni ki i dys cy pli ny na uko we bar dzo so bie bli -
skie i wza jem nie na sie bie od dzia y wu j ce.
W la tach 2010-2013 na wy dzia le zre ali zo wa -
no dwa za da nia ba daw cze pro jek tu stra te gicz -
ne go Zin te gro wa ny sys tem zmniej sze nia eks -
plo ata cyj nej ener go chon no ci bu dyn ków
a mia no wi cie zad. Nr 3 Zwik sze nie wy ko rzy -
sta nia ener gii z od na wial nych ró de ener gii
w bu dow nic twie i zad. Nr 4 Roz wój dia gno sty -
ki ciepl nej bu dyn ków.

W la tach 2006-2015 pra cow ni cy Wy dzia IiE
opu bli ko wa li 24 mo no gra fie na uko we i pod rcz -
ni ki z ob sza ru Bu dy nek – Ener gia – ro do wi -
sko. Na Wy dzia le prze pro wa dzo no 6 prze wo -
dów ha bi li ta cyj nych i 11 Prze wo dów dok tor skich
do ty cz cej te ma ty ki z te go ob sza ru ba daw cze -
go. Dzi ki sze ro kiej mi dzy na ro do wej wspó -
pra cy obej mu j cej re ali za cj wspól nych pro jek -
tów ba daw czych oraz wy mia n na uko w
pra cow ni ków, dok to ran tów i stu den tów mo li -
we jest utrzy my wa nie si Wy dzia u w gów nym
nur cie ba da z za kre su ra cjo nal ne go wy ko rzy -
sta nia ener gii w bu dyn kach i kszta to wa nia ro -
do wi ska we wntrz ne go.

Za ple cze ba daw cze, któ rym dys po nu je Wy -
dzia i do tych cza so we osi gni cia upo wa nia -
j pra cow ni ków Wy dzia u do zo e nia ofer ty
udzia u w re ali za cji przed si wzi w za kre sie
kom plek so wej mo der ni za cji ener ge tycz nej bu -
dyn ków miesz kal nych i uy tecz no ci pu blicz nej,
fi nan so wa nych z kra jo we go Pro gra mu Ope ra -
cyj ne go „In fra struk tu ra iro do wi sko” i Re gio nal -
ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa
l skie go w la tach 2014-2020. Udzia wy dzia -
o wych ze spo ów ba daw czych w tych przed si -
wzi ciach znaj du je rów nie pe ne po par cie ze
stro ny wadz Wy dzia u i Uczel ni.

Zbi gniew PO PIO EK, pro fe sor zwy czaj ny Po li -
tech ni ki l skiej, spe cja li sta w za kre sie mier nic -
twa ciepl ne go, ogrzew nic twa, wen ty la cji i kli ma -
ty za cji. Od wrze nia 1994 r. do sierp nia 2013 r.
Kie row nik Ka te dry Ogrzew nic twa, Wen ty la cji
i Tech ni ki Od py la nia. Obec nie Pro dzie kan ds. Na -
uki i Wspó pra cy Mi dzy na ro do wej na Wy -
dzia le In y nie rii ro do wi ska i Ener ge ty ki Po li tech -
ni ki l skiej. Je go dzia al no na uko wa do ty czy
dia gno sty ki ciepl nej bu dyn ków, do sko na le nia me -
to dy ki i apa ra tu ry do po mia rów pro ce sów wen -
ty la cji i od py la nia oraz ener go osz czd ne go
kszta to wa nia ro do wi ska we wntrz ne go w tym
me tod ma te ma tycz ne go i fi zy kal ne go mo de lo wa -
nia zja wisk ae ro dy na micz nych i ciepl nych w pro -
ce sach ogrzew nic twa wen ty la cji i kli ma ty za cji.
By pro mo to rem 14 za ko czo nych prze wo dów
dok tor skich. Opie kun spe cjal no ci „Ogrzew nic -
two Wen ty la cja i Kli ma ty za cja” oraz „In y nie ria
Bez pie cze stwa” kie row nik stu diów po dy plo mo -
wych „Hi gie na i Bez pie cze stwo Pra cy”. Kie ro -
wa utwo rzo nym w Ka te drze Ogrzew nic twa
Wen ty la cji i Tech ni ki Od py la nia w ra mach 5 Pro -
gra mu Ra mo we go UE Cen trum Do sko na o ci
„ENER -IN DO OR” pt.: „Efek tyw ne ener ge tycz nie
tech no lo gie i sys te my w in y nie rii ro do wi ska
we wntrz ne go”. W la tach 2010-2013 prof. Z. Po -
pio ek by kie row ni kiem za da nia 4 „Roz wój dia -
gno sty ki ciepl nej bu dyn ków” w pro jek cie stra -
te gicz nym „Zin te gro wa ny sys tem zmniej sze nia
eks plo ata cyj nej ener go chon no ci bu dyn ków”.
Prof. Z. Po pio ek wspó pra cu je z
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Kry te rium eko no micz ne
ak tu al nych wy ma ga
kra jo wych zwi za nych
z cha rak te ry sty k 
ener ge tycz n 
bu dyn ków no wych 
i mo der ni zo wa nych

Wpro wa dze nie

Wspó cze sne wy ma ga nia sta wia ne bu -
dyn kom no wym i prze bu do wy wa nym
w za kre sie oszczd no ci ener gii i izo la -
cyj no ci ciepl nej s znacz nie ostrzej sze
ni prze szo ci, a od ro ku 2021 wszyst -
kie no we bu dyn ki b d mu sia y spe nia
przy j te w po szcze gól nych kra jach UE
kry te ria nie mal ze ro we go wy ko rzy sta nia
ener gii. Jed no cze nie w ostat nich la -
tach w Pol sce znacz nie wzro so za in te -
re so wa nie bu dow nic twem efek tyw nym
ener ge tycz nie, co wpy n o na roz wój
w za kre sie pro jek to wa nia ta kich bu dyn -
ków oraz stwo rzy o ry nek i wa run ki
do wdra a nia no wych ener go osz czd -
nych tech no lo gii i wy ro bów bu dow la -
nych. 

Dy rek ty wa 2002/91/WE z 16 grud -
nia 2002 r., prze kszta co na Dy rek ty -
w 2010/31/UE Par la men tu Eu ro pej -
skie go i Ra dy z 19 ma ja 2010 r. [1]
usta no wi a po j cie cha rak te ry sty ki ener -
ge tycz nej bu dyn ków, któ r zde fi nio wa -
no ja ko ob li czo n lub zmie rzo n ilo
ener gii, nie zbd na do za spo ko je nia za -
po trze bo wa nia zwi za ne go z ty po wym
uyt ko wa niem bu dyn ku, na po trze by
je go ogrze wa nia, cho dze nia, wen ty la cji,

owie tle nia po miesz cze i przy go to wa -
nia cie pej wo dy. W Usta wie o cha rak te -
ry sty ce ener ge tycz nej pod po j ciem
tym przy j to zbiór da nych i wska ni ków
ener ge tycz nych bu dyn ku lub cz ci bu -
dyn ku, okre la j cych ca ko wi te za po trze -
bo wa nie na ener gi nie zbd n do ich
uyt ko wa nia zgod nie z prze zna cze -
niem. 

W zwiz ku z ko niecz no ci za cho wa -
nia za so bów na tu ral nych i ochro ny ro -
do wi ska szcze gól nie istot nym za gad nie -
niem sta o si ogra ni cze nie wy ko rzy sta nia
do wy mie nio nych po trzeb nie od na wial nej
ener gii pier wot nej, czy li ener gii po cho dz -
cej z su row ców ko pal nych. Zgod nie z Dy -
rek ty w 2010/31/UE bu dyn ki o nie mal ze -
ro wym wy ko rzy sta niu ener gii po win ny
cha rak te ry zo wa si jej ma ym za po -
trze bo wa niem, któ re po win no by za spo -
ko jo ne w wy so kim stop niu ze ró de od -
na wial nych.

W ce lu wpro wa dze nia re gu la cji eu ro pej -
skich Roz po rz dze nie Mi ni stra Trans -
por tu, Bu dow nic twa i Go spo dar ki Mor skiej
z dn. 5 lip ca 2013 r., zmie nia j ce roz po -
rz dze nie w spra wie wa run ków tech -
nicz nych, ja kim po win ny od po wia da bu -
dyn ki i ich usy tu owa nie, wpro wa dzi o
stop nio we za ostrza nie prze pi sów w la -

tach 2014 – 2021, w kie run ku wpro wa dze -
nia wy ma ga od po wia da j cych stan dar -
do wi bu dyn ków o nie mal ze ro wym wy ko -
rzy sta niu ener gii. 

Zgod nie z wy ma ga nia mi dy rek ty wy
prze pi sy do ty cz rów nie bu dyn ków
pod le ga j cych prze bu do wie, przy czym
pol skie wy ma ga nia mi ni mal ne ogra ni czo -
ne s w ta kim przy pad ku do wy ma ga
izo la cyj no ci ciepl nej. Ogra ni cze nie to
wy ni ka z ko niecz no ci do sto so wa nia
si do prak ty ki. Na ogó w Pol sce prze -
bu do wy nie obej mu j kom plek so wych
prac do ty cz cych ca e go bu dyn ku, ale
wy ko nu je si od rb nie ro bo ty bu dow la -
ne, któ re obej mu j np. wy mia n okien,
do cie ple nie cian i in nych prze gród ze -
wntrz nych bu dyn ków oraz wy mia n
wy po sa e nia tech nicz ne go sys te mów
grzew czych bu dyn ków. Zgod nie z prze -
pi sa mi ka dy ta ki etap prac na le y pro -
wa dzi w spo sób za pew nia j cy osi gni -
cie po zio mu wy ma ga ne go w od nie sie niu
do no wych bu dyn ków.

Okre le nie re la cji mi dzy na ka da mi
i uzy ska ny mi wy ni ka mi fi nan so wy mi
umo li wia oce n efek tyw no ci za sto so -
wa nia okre lo ne go stan dar du ener ge tycz -
ne go bu dyn ku. Za po trze bo wa nie bu dyn -
ku na ener gi (ciepl n i elek trycz n), któ ra

dr in. RO BERT GE RY O
Za kad Fi zy ki Ciepl nej, 
In sta la cji Sa ni tar nych 
i ro do wi ska
In sty tut Tech ni ki Bu dow la nej
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jest po trzeb na do je go uyt ko wa nia zgod -
nie z prze zna cze niem po win no by utrzy -
ma ne na ra cjo nal nie ni skim po zio mie.
W tym ce lu Dy rek ty wa 2010/31/UE wpro -
wa dzi a ko niecz no sto so wa nia w po -
szcze gól nych kra jach UE wy ma ga usta -
lo nych na „po zio mie opty mal nym
pod wzgl dem kosz tów”, któ ry wy zna cza
mi ni mal ny po ziom wy ma ga nej cha rak te -
ry sty ki ener ge tycz nej.

Pro ce du ra okre le nia wy ma ga 
kra jo wych zwi za nych 

z cha rak te ry sty k ener ge tycz n 
bu dyn ków

Me to d ob li cza nia opty mal ne go pod
wzgl dem kosz tów po zio mu wy ma ga
kra jo wych w od nie sie niu do cha rak te ry -
sty ki ener ge tycz nej bu dyn ków okre la,
sto so wa ne bez po red nio we wszyst kich
pa stwach czon kow skich, Roz po rz -
dze nie de le go wa ne Ko mi sji UE
nr 244/2012 [2] uzu pe nia j ce Dy rek ty -
w 2010/31/UE. Pro ce du ra okre le nia po -
zio mu wy ma ga obej mu je na st pu j ce
kro ki.

1. Okre le nie bu dyn ków re fe ren cyj -
nych

W po szcze gól nych pa stwach czon -
kow skich UE okre la si bu dyn ki re fe ren -
cyj ne w od nie sie niu do na st pu j cych ka -
te go rii:

– bu dyn ki jed no ro dzin ne,
– bu dyn ki wie lo ro dzin ne,
– bu dyn ki nie miesz kal ne, np. biu ro we,

owia to we, szpi tal ne, ho te lo we, obiek ty
spor to we, bu dyn ki usug han dlu hur to we -
go i de ta licz ne go i in ne ro dza je bu dyn ków
zu y wa j cych ener gi.

Dla ka dej ka te go rii okre la si co
naj mniej je den no wy bu dy nek re fe ren cyj -
ny oraz co naj mniej dwa uyt ko wa ne, któ -
re ma j zo sta pod da ne wa niej szej re -
no wa cji.

2. Wy bór ze sta wów roz wi za tech -
nicz nych

Dla ka de go bu dyn ku re fe ren cyj ne go
okre la si ze sta wy roz wi za tech nicz -
nych ma j cych istot ny wpyw na cha rak -
te ry sty k ener ge tycz n, w tym wy ko rzy -
stu j ce ener gi ze ró de od na wial nych,
a tak e ko ge ne ra cj (wspó wy twa rza nie
cie pa i ener gii elek trycz nej) oraz pom py
cie pa. Okre la si rów nie ze sta wy roz -
wi za tech nicz nych od po wia da j ce po -
trze bom stan dar du bu dyn ków o nie mal
ze ro wym wy ko rzy sta niu ener gii.

3. Ob li cze nia wska ni ka rocz ne go za -
po trze bo wa nia bu dyn ków na ener gi
pier wot n

Dla ka de go bu dyn ku re fe ren cyj ne -
go 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,

przy go to wa nia cie pej wo dy i owie tle -
nia, sto su jc przy j te ze sta wy roz wi -
za tech nicz nych. W ob li cze niach 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 -
star cze nia jej do bu dyn ków. Od tak wy -
zna czo ne go za po trze bo wa nia bu dyn -
ków na ener gi pier wot n odej mu je si
ener gi ze ró de od na wial nych, któ -
ra jest po zy ski wa na na miej scu.

4. Ob li cze nia kosz tu ca ko wi te go
W ob li cze niach wy st pu j si na st pu -

j ce ka te go rie kosz tów:
– po czt ko we kosz ty in we sty cyj ne,
– kosz ty okre so we go od twa rza nia ele -

men tów bu dyn ków i sys te mów tech nicz -
nych, 

– kosz ty usu ni cia ww. ele men tów,
– kosz ty zwi za ne z wy ko rzy sta niem

ener gii (mo li we jest rów nie uwzgld -
nie nie do cho dów z ty tu u wy two rzo nej
ener gii).

W ob li cze niach na po zio mie ma kro eko -
no micz nym uwzgld nia si koszt emi sji
ga zów cie plar nia nych. 

W ob li cze niach sto su je si pro gno z
ewo lu cji cen ener gii, przy czym kosz ty
okre la si ja ko war to ci rze czy wi ste
z wy  cze niem in fla cji. Ewo lu cj cen wy -
ni ka j c m.in. z in no wa cji i ada pta cji
tech no lo gii uwzgld nia si pod czas prze -
gl dów i ak tu ali za cji ob li cze. Zgod nie
z Dy rek ty w 2010/31/UE wy ma ga nia do -
ty cz ce cha rak te ry sty ki ener ge tycz nej
pod le ga j prze gl do wi w re gu lar nych
od st pach cza su, nie du szych ni pi
lat, oraz, w ra zie po trze by, s uak tu al nia -
ne w ce lu uwzgld nie nia po st pu tech -
nicz ne go w sek to rze bu dow la nym. Jak
wy ni ka z do tych cza so wych do wiad -
cze, ce ny no wych tech no lo gii za czy na -
j spa da w mia r upo wszech nie nia si
na ryn ku. 

War to re zy du al n (w ostat nim ro ku
przy j te go okre su ob li cze nio we go) ele -
men tów bu dyn ków i sys te mów tech nicz -
nych okre la si za po mo c amor ty za cji
li nio wej po czt ko we go kosz tu in we sty cji
lub kosz tu od two rze nia da ne go ele men -
tu do ko ca okre su ob li cze nio we go, dys -
kon tu jc j na po cz tek okre su ob li cze -
nio we go. Okres amor ty za cji okre la si
z uwzgld nie niem eko no micz ne go cza su
uy tecz no ci po szcze gól nych ele men tów.
W od nie sie niu do bu dyn ków miesz kal nych
i pu blicz nych sto su je si okres ob li cze nio -
wy wy no sz cy 30 lat.

W po szcze gól nych pa stwach czon -
kow skich UE usta la si do ob li cze
war to ci sto py dys kon to wej wy ra a j ce
prze wi dy wa n zmia n rze czy wi stej (z wy -
 cze niem in fla cji) war to ci pie ni dza
w cza sie. Sto pa dys kon to wa nie jest

wiel ko ci ob ser wo wal n i jed no li t, po -
nie wa jest uza le nio na od kra jo wych wa -
run ków eko no micz nych, np. opro cen to wa -
nia du go ter mi no wych kre dy tów
ban ko wych. Wy sza sto pa dys kon to -
wa – za zwy czaj wy sza ni 4%, z wy  -
cze niem in fla cji, od zwier cie dla krót ko ter -
mi no we, czy sto ko mer cyj ne po dej cie
do wy ce ny. Ni sza sto pa – za zwy czaj
od 2% do 4%, z wy  cze niem in fla cji, le -
piej od da je ko rzy ci ja kie uzy sku je si
z po pra wy cha rak te ry sty ki ener ge tycz nej
bu dyn ków, ja kie uzy sku je si w cza -
sie 30-let nie go okre su ob li cze nio we go.

W ana li zie fi nan so wej (mi kro eko no -
micz nej) wa ci wej z punk tu wi dze nia in -
dy wi du al nych in we sto rów war to kosz -
tu ca ko wi te go okre la si zgod nie ze
wzo rem:

(1) w któ rym:
n – licz ba lat przy j te go okre su ob li cze -

nio we go – 30 lat, 
Kg.0 – koszt ca ko wi ty wy ra o ny w war -

to ciach zdys kon to wa nych do po czt ku
okre su ob li cze nio we go, 

K0 – po czt ko wy cz ny koszt ze sta wu
roz wi za tech nicz nych, 

– su ma po zo sta ych kosz tów,
w po szcze gól nych la tach okre su ob li cze -
nio we go, zdys kon to wa nych do po czt ku
okre su ob li cze nio we go, 

V – war to re zy du al na okre lo na
przez amor ty za cj li nio w po czt ko wych
kosz tów ze sta wu roz wi za tech nicz -
nych lub kosz tów od two rze nia ele men tów
ze sta wów, usta lo na na ko niec okre su ob -
li cze nio we go, zdys kon to wa na do po czt -
ku okre su ob li cze nio we go. 

5. Prze pro wa dze nie ana li zy wra li -
wo ci

Ana li za wra li wo ci do ty czy okre le nia
wpy wu zmia ny war to ci sto py dys kon to -
wej i np. mo li wych sce na riu szy ewo lu cji
cen ener gii w od nie sie niu do no ni ków sto -
so wa nych w bu dyn kach re fe ren cyj nych.

6. Kry te rium eko no micz ne do okre -
le nia opty mal ne go po zio mu wy ma ga 

W opar ciu o wy ni ki ana liz spo rz dza si
wy kre sy kosz tów ca ko wi tych uzy ska nych
w od nie sie niu do ob li czo nych war to ci
wska ni ka rocz ne go za po trze bo wa nia bu -
dyn ków re fe ren cyj nych na ener gi pier wot -
n, w któ rych za sto so wa no ró ne ze sta -
wy roz wi za tech nicz nych. Opty mal ny
pod wzgl dem kosz tów po ziom wy ma ga
mi ni mal nych do ty cz cych cha rak te ry sty -
ki ener ge tycz nej bu dyn ków okre la war to
wska ni ka o naj ni szym kosz cie ca ko wi -
tym ze sta wu roz wi za tech nicz nych. Je -
e li wy st pu j ze sta wy, któ re cha rak te ry -
zu j si zbli o ny mi kosz ta mi, ja ko opti mum
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mo na przy j naj ni sz war to wska -
ni ka. Za sa d wy zna cza nia opti mum zi lu -
stro wa no na rys. 2.

Gów ne za o e nia tech nicz ne 
przy j te w ob li cze niach 

opti mum eko no micz ne go 
wy ma ga ener ge tycz nych 

w od nie sie niu do bu dyn ków 
w Pol sce

Do ob li cze opti mum eko no micz ne go
wy ma ga ener ge tycz nych w Pol sce
przy j to m.in. ze sta wy roz wi za tech -
nicz nych o na st pu j cych naj wa niej -
szych wa ci wo ciach ma j cych wpyw
na cha rak te ry sty k ener ge tycz n bu -
dyn ków [4]:

a) obu do wa:
– cia ny ze wntrz ne o wspó czyn ni ku

prze ni ka nia cie pa od 0,3 W/(m2·K) do 0,15
W/(m2·K),

– da chy o wspó czyn ni ku prze ni ka nia
cie pa od 0,25 W/(m2·K) do 0,11 W/(m2·K),

– pod o gi na grun cie o wspó czyn ni ku
prze ni ka nia cie pa od 0,45 W/(m2·K)
do 0,2 W/(m2·K),

– okna o wspó czyn ni ku prze ni ka nia cie -
pa od 1,8 W/(m2·K) do 0,9 W/(m2·K)

i wspó czyn ni ku ca ko wi tej prze pusz czal -
no ci pro mie nio wa nia so necz ne go
oszkle nia od 0,7 do 0,5,

– drzwi ze wntrz ne o wspó czyn ni ku
prze ni ka nia cie pa od 2,6 W/(m2·K) do 1,3
W/(m2·K),

– szczel no na prze ni ka nie po wie trza
od 3 h-1 do 1 h-1;

b) od zysk cie pa z po wie trza wen ty la -
cyj ne go od 60% do 90%.

c) sys tem tech nicz ne ogrze wa nia po -
miesz cze wy po sa o ne w na st pu j ce
ró da cie pa:

– ko cio ga zo wy lub ole jo wy,
– ko cio na pe le ty,
– grun to wa pom pa cie pa,
– w ze cie pa sie cio we go.

Opti mum eko no micz ne wy ma ga
w Pol sce

Pol skie wy ma ga nia w za kre sie cha rak -
te ry sty ki ener ge tycz nej bu dyn ków miesz -
kal nych i nie miesz kal nych okre lo no
w Roz po rz dze niu Mi ni stra Trans por tu,
Bu dow nic twa i Go spo dar ki Mor skiej z dn. 5
lip ca 2013 r., zmie nia j cym roz po rz -
dze nie w spra wie wa run ków tech nicz nych,
ja kim po win ny od po wia da bu dyn ki i ich
usy tu owa nie. W ta bli cy 1 po da no mak sy -
mal ne do pusz czal ne war to ci wska ni ka
rocz ne go za po trze bo wa nia bu dyn ków
miesz kal nych na ener gi do ogrze wa nia
i przy go to wa nia cie pej wo dy uyt ko wej
wraz z okre le niem po zio mów opty mal -
nych pod wzgl dem kosz tów. 

Do po rów na nia po zio mu kra jo we go
wy ma ga wy bra no war to ci opty mal ne
okre lo ne w Niem czech, po nie wa w obu
kra jach uwzgld nio no bar dzo po dob ne ze -

Rys. 2. Ze staw roz wi za tech nicz nych o naj ni szym
kosz cie jest naj ni ej po o o nym punk tem na krzy -
wej (na ry sun ku po wy ej jest to ze staw nr 3). Je -
go po o e nie na osi po zio mej okre la opty mal ny
pod wzgl dem kosz tów po ziom wy ma ga do ty cz -
cych cha rak te ry sty ki ener ge tycz nej, wy ra o ny
w kWh/m2 rok we dug [3]

Ro dzaj 
bu dyn ku

miesz kal ne go

Mak sy mal ne do pusz czal ne war to ci 
wska ni ków EPH+W, w kWh/(m2  rok) Po ziom opty mal ny

EPH+W
w Niem czech 

na pod sta wie [4], 
kWh/(m2·rok)

od 1 stycz nia
2014 r. 
(po ziom 

opty mal ny)

od 1 stycz nia
2017 r.

od 1 stycz nia
2021 r.

Jed no ro dzin ny 120 95 70 93

Wie lo ro dzin ny 105 85 65 69

Ta bli ca 1. Czst ko we war to ci wska ni ka w od nie sie niu do za po trze bo wa nia 
bu dyn ków na ener gi do ogrze wa nia i wen ty la cji po miesz cze 

oraz przy go to wa nia cie pej wo dy uyt ko wej

Rys. 1. Ka te go rie kosz tów uwzgld nio nych w eu ro pej skiej me to dzie okre la nia wy ma ga ener ge tycz nych
we dug [3]

Rys. 3. Licz ba stop nio go dzin w Kh se zo nów ogrze wa nia w Pol sce i in nych kra jach oraz prze cit nie w UE
w la tach 1980-2009. Opra co wa nie wa sne na pod sta wie da nych EU RO STAT -u
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sta wy roz wi za tech nicz nych ele men tów
bu dyn ków i ich sys te mów tech nicz nych.
Ist nie j na to miast ró ni ce w wa run kach
kli ma tycz nych (rys. 3) i eko no micz nych,
któ re po wo du j, e w Niem czech uzy sku -
je si wy sze war to ci kosz tów ca ko wi -
tych opty mal ne go po zio mu war to ci
wska ni ka za po trze bo wa nia bu dyn ków
na ener gi pier wot n. Wpyw na to ma -
j przede wszyst kim wy sze kosz ty ener -
gii (rys. 4 i rys. 5) oraz ni sze war to ci sto -
py dys kon to wej w Niem czech
w po rów na niu z Pol sk (rys. 6).

Wy ma ga nia w od nie sie niu do bu dyn -
ków miesz kal nych usta lo ne na „po zio mie
opty mal nym pod wzgl dem kosz tów”,
któ ry wy zna cza mi ni mal ny po ziom wy ma -
ga nej cha rak te ry sty ki ener ge tycz nej s
w ta kich wa run kach wy sze w Pol sce ni
w Niem czech.

Bi blio gra fia

[1] Dy rek ty wa Par la men tu Eu ro pej -
skie go i Ra dy 2010/21/UE z dnia 19 ma -
ja 2010 r. w spra wie cha rak te ry sty ki
ener ge tycz nej bu dyn ków (wer sja prze -
kszta co na)

[2] Roz po rz dze nie De le go wa ne Ko mi -
sji UE nr 244/2012, z dnia 16 stycz -
nia 2012 r., uzu pe nia j ce dy rek ty w
Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy
2010/31/UE w spra wie cha rak te ry sty ki
ener ge tycz nej bu dyn ków i usta na wia j ce
ra my me to do lo gii po rów naw czej do ce lów
ob li cza nia opty mal ne go pod wzgl dem
kosz tów po zio mu wy ma ga mi ni mal nych
do ty cz cych cha rak te ry sty ki ener ge tycz -
nej bu dyn ków i ele men tów bu dyn ków

[3] Wy tycz ne uzu pe nia j ce roz po rz -
dze nie de le go wa ne Ko mi sji (UE)
nr 244/2012 z dnia 16 stycz nia 2012 r.
uzu pe nia j ce dy rek ty w Par la men tu Eu -
ro pej skie go i Ra dy 2010/31/UE w spra -
wie cha rak te ry sty ki ener ge tycz nej bu -
dyn ków i usta na wia j ce ra my me to do lo gii
po rów naw czej do ce lów ob li cza nia opty -
mal ne go pod wzgl dem kosz tów po zio -
mu wy ma ga mi ni mal nych do ty cz cych
cha rak te ry sty ki ener ge tycz nej bu dyn ków
i ele men tów bu dyn ków 2012/C 115/01

[4] Spra woz da nia kra jo we za miesz -
czo ne na https://ec. eu ro pa. eu/ener -
gy/en/to pics/ener gy -ef fi cien cy/bu il dings

Rys. 4. Zmia ny cen ga zu dla in dy wi du al nych od bior ców w wy bra nych kra jach UE od 2000 do 2014 r.
Na osi X – ko lej ne pó ro cza, na osi Y – ce na brut to w Eu ro za GJ uzy ska ny z ga zu na tu ral ne go, dla od -
bior ców in dy wi du al nych w wy bra nych kra jach UE. Opra co wa nie wa sne na pod sta wie da nych EU RO -
STAT -u

Rys. 5. Zmia ny cen ener gii elek trycz nej dla in dy wi du al nych od bior ców w wy bra nych kra jach UE od 2000
do 2014 r. Na osi X – ko lej ne pó ro cza, na osi Y ce na brut to w Eu ro za kWh. Opra co wa nie wa sne na pod -
sta wie da nych EU RO STAT -u

Dr in. Ro bert GE RY O – ab sol went Wy dzia -
u In y nie rii Bu dow la nej i Sa ni tar nej Po li tech ni -
ki Lu bel skiej.
Ad iunkt w In sty tu cie Tech ni ki Bu dow la nej,
w któ rym kie ru je La bo ra to rium Izo la cji Ter micz -
nych oraz pro wa dzi dzia al no eks perc k
w za kre sie dia gno sty ki ciepl nej bu dyn ków.
Zaj mu je si za gad nie nia mi fi zy ki ciepl nej bu dow li
oraz efek tyw nym do bo rem wy ro bów bu dow la -
nych i roz wi za kon struk cyj nych z uwa gi
na cha rak te ry sty k i ja ko ener ge tycz n bu -
dyn ków.

Rys. 6. War to ci sto py ba zo wej we dug KE, na pod sta wie któ rej okre la si war to sto py dys kon to wej
przez do da nie 100 punk tów ba zo wych
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dr hab. in. PIOTR LIS,
prof. P.Cz.
Katedra Ciepownictwa,
Ogrzewnictwa i Wentylacji
Wydzia Inynierii
rodowiska i Biotechnologii
Politechnika Czstochowska

Poprawa
efektywnoci
energetycznej
budynków 
– budynków
edukacyjnych,
szanse i zagroenia

ZA PO TRZE BOW NIE NA ENER GI GO SPO DAR KI
A EFEK TYW NO ENER GE TYCZ NA BU DYN KÓW
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Rys. 1. Wzrost wia to we go za po trze bo wa nia na ener gi i ró da je go po kry cia wg Schüco
[Fir mo we ma te ria y in for ma cyj ne. Schu co 2010]
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Bu dyn ki od po wia da j prze cit nie za oko -
o 41% cz ne go zu y cia ener gii w Unii Eu -
ro pej skiej, co prze ka da si na emi -
sj 842 mi lio nów ton CO2. Oszczd no ci
tu taj po czy nio ne oraz szer sze za sto so wa -
nie OZE mo g sta si no wym jej „ró dem”.
W tym miej scu wy pa da przy to czy so wa
Prof. W. Po skie go mó wi ce o tym, e
ener gia za osz cz dzo na jest naj ta sza.
Naj po wa niej sz prze szko d w tym pro ce -
sie wy da je si tra dy cyj ne po strze ga nie te -
ma ty ki roz wo ju po przez pry zmat zwik sza -
j ce go za po trze bo wa nia na ener gi i je go
za spo ko je nia po przez zwik sze nie pro -
duk cji ener gii.

EFEK TYW NO ENER GE TYCZ NA 
BU DYN KÓW EDU KA CYJ NYCH 
– OB SZAR ZA IN TE RE SO WA NIA

I PO WTA RZAL NO

Ana li za efek tyw no ci ener ge tycz nej bu -
dyn ków edu ka cyj nych i mo li wo ci jej po -
pra wy za zwy czaj do ty czy po je dyn czych
obiek tów. Ob j cie ob sza rem za in te re so wa -
nia wik szej zbio ro wo ci te go ro dza ju
obiek tów two rz cych pew n funk cjo nal n,
or ga ni za cyj n i ad mi ni stra cyj n ca o
do star czy efek tów ilo cio wych i ja ko cio -
wych o zde cy do wa nie wik szym zna cze -
niu po znaw czym i prak tycz nym od tych uzy -
ska nych pod czas roz pa try wa nia
po je dyn czych obiek tów. 

BU DYN KI EDU KA CYJ NE 
– RO DZAJ I PO ZIOM WY MA GA
CIEPL NO -ENER GE TYCZ NYCH

Zda niem au to ra izo la cyj no ciepl na
oma wia nych prze gród w bu dyn kach edu -
ka cyj nych no wych i pod da wa nych ter mo -
mo 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
eko no micz nie uza sad nio nych wy da je si
by na ce cho wa ne nad mier nym opty mi -
zmem w oce nie przy j tych za o e
i zmian cen ener gii oraz po zor n oszczd -
no ci w kosz tach in we sty cyj nych w zbyt
krót kiej per spek ty wie.

Za sto so wa nie do oce ny ciepl no -ener -
ge tycz nej ist nie j ce go bu dyn ku wska ni -
ka ob li czo ne go na ba zie war to ci Q uj mu -
je w po sta ci jed nej licz by za rów no
ter mo izo la cyj no prze gród ze wntrz -
nych jak i pa ra me try sys te mu wen ty la cji
i ogrze wa nia (cho dze nia) bu dyn ku. Na je -
go war to ma j wpyw wszyst kie rze czy -
wi ste czyn ni ki wy st pu j ce w eks plo -
ato wa nym bu dyn ku.

PO PRA WA EFEK TYW NO CI 
ENER GE TYCZ NEJ BU DYN KI 

EDU KA CYJ NE – ZA KRES DIA A

W mo der ni za cji bu dyn ków, w tym bu dyn -
ków edu ka cyj nych cz sto za po mi na si

lub po mi ja ze wzgl dów eko no micz nych mo -
der ni za cj sys te mu wen ty la cji gra wi ta cyj nej
funk cjo nu j ce go w obiek cie. Sta no wi to
po wa ny bd za rów no w za pew nie niu
kom for tu jak i po pra wie efek tyw no ci ener -
ge tycz nej.

W przy pad ku mo der ni zo wa nych obiek tów
owia to wych naj wa ciw sze wy da je si wy -
ko rzy sta nie tech no lo gii OZE w przy go to wa -
niu cie pej wo dy uyt ko wej. Istot nym ob sza -
rem za sto so wa nia OZE z uwa gi na funk cj
bu dyn ków i ro l ja k spe nia tam owie tle -
nie i urz dze nia elek tro nicz ne jest two rze -
nie au to no micz nych sys te mów za si la nia
w ener gi elek trycz n.

POD SU MO WA NIE

Po pra wa efek tyw no ci ener ge tycz nej
bu dyn ków stwa rza w du szej per spek ty -
wie szan se na roz wój, za spo ko je nie po -
trzeb ener ge tycz nych i mo e na p dza
roz wój pol skiej go spo dar ki. Przed sta wio -
ne tu taj za gad nie nia sta no wi je dy nie
istot ny frag ment pro ble ma ty ki zwi za nej
z efek tyw no ci ener ge tycz n bu dyn ków,
któ ry przy je go uwzgld nie niu mo e zna -
cz co przy czy ni si do wy ko rzy sta nia
wspo mnia nej szan sy.

REKLAMA
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Techniczne aspekty przygotowania
ciepej wody w budynkach
wielorodzinnych wyposaonych
wkolektory soneczne
wspódziaajce z sieci ciepownicz

dr in. RO BERT GE RY O
Za kad Fi zy ki Ciepl nej, 
In sta la cji Sa ni tar nych 
i ro do wi ska
In sty tut Tech ni ki Bu dow la nej

mgr in. MONIKA LIPSKA
Za kad Fi zy ki Ciepl nej, 
In sta la cji Sa ni tar nych 
i ro do wi ska
In sty tut Tech ni ki Bu dow la nej

1. Wstp 
Ak tu al nie oko o 70% miej skich bu dyn ków

w Pol sce sto su je do ogrze wa nia po miesz -
cze i przy go to wa nia cie pej wo dy tzw.
cie po sys te mo we po cho dz ce z cie pow ni
lub elek tro cie pow ni. Cz ich za po trze bo -
wa nia na cie po, w szcze gól no ci w ce lu
przy go to wa nia cie pej wo dy uyt ko wej, mo -
e by po kry te przez ko lek to ry so necz ne.
Za sto so wa nie od na wial ne go ró da ener gii
zmniej sza war to wska ni ka za po trze bo -
wa nia bu dyn ku na nie od na wial n ener gi
pier wot n, któ ry opi su je je go cha rak te ry sty -
k ener ge tycz n i pod le ga ogra ni cze niu
w od nie sie niu do no wych bu dyn ków.

W ob li cze niach cha rak te ry sty ki ener ge -
tycz nej bu dyn ku w od nie sie niu do ener gii po -
cho dz cej z ko lek to ra so necz ne go sto su -
je si ze ro w war to wspó czyn ni ka
na ka du nie od na wial nej ener gii pier wot nej,
na to miast w przy pad ku ener gii po cho dz -
cej z cie pow ni w glo wej sto su je si war to
te go wspó czyn ni ka rów n 1,3, a przy pad -
ku elek tro cie pow ni w glo wej war to rów -
n 0,8. Ozna cza to, e cz za po trze bo -
wa nia bu dyn ku na cie po, któ ra jest
za spo ko jo na przez ener gi uzy ska n przez
ko lek to ry so necz ne, nie zwik sza war to ci
wska ni ka je go za po trze bo wa nia na nie od -
na wial n ener gi pier wot n, co ko rzyst nie

wpy wa na oce n je go cha rak te ry sty ki ener -
ge tycz nej.

Sto so wa nie ko lek to rów so necz nych
jest pro mo wa ne przez re gu la cje eu ro pej -
skie i pod le ga ró nym for mom wspar cia
fi nan so we go. Ist nie j jed nak rów nie ba -
rie ry tech nicz no -praw ne. W re fe ra cie
przed sta wio no przy kad re ali za cji sys te mu
grzew cze go wie lo ro dzin ne go bu dyn ku
miesz kal ne go opar te go na po  czo nym
wy ko rzy sta niu cie pa sys te mo we go i cie -
pa z ko lek to rów so necz nych, wraz z opi -
sem prak tycz nych aspek tów re ali za cji ta -
kie go przed si wzi cia w obec nych
wa run kach.
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2. Ba rie ry tech nicz no -praw ne wy ko rzy -
sta nia od na wial nych ró de ener gii w bu -
dyn kach wie lo ro dzin nych

Upo wszech nie nie sto so wa nia od na wial -
nych ró de ener gii w wie lo ro dzin nych bu -
dyn kach, za si la nych ze scen tra li zo wa nych
ró de cie pa jest trud ne ze wzgl du na wy -
st pu j ce ogra ni cze nia, do któ rych mo e -
my za li czy:

1. Ogra ni cze nia praw ne i tech nicz ne,
wy ni ka j ce z:

a) praw wa sno ci w zów cie pow ni -
czych w bu dyn kach, któ rych kosz ty bu do -
wy prze wa nie po no si in we stor obiek tu,
a któ re cz sto po la tach sta wa y si wa -
sno ci do staw cy cie pa. Do ty czy to
w szcze gól no ci no we go bu dow nic twa
miesz ka nio we go, w któ rym su by za rz -
dza j ce chcc po zby si pro ble mów
zwi za nych z bie  c eks plo ata cj i kon -
ser wa cj w zów cie pow ni czych prze ka -
zy wa y je na wa sno miej skim przed si -
bior com ener ge ty ki ciepl nej,

b) oczy wi stych in te re sów wa ci cie la w -
za, któ rym prze wa nie jest do staw ca cie -
pa – w ta kim przy pad ku nie jest on skon -
ny do udzie la nia zgo dy na zmia ny uka du
funk cjo nal ne go w za, któ ry ogra ni cza by
sprze da cie pa,

c) ko niecz no ci – zgod nie z roz po rz dze -
niem Mi ni stra Go spo dar ki Roz po rz dze nie
Mi ni stra Go spo dar ki z dnia 17 wrze nia 2010
r. w spra wie szcze gó o wych za sad kszta -
to wa nia i kal ku la cji ta ryf oraz roz li cze
z ty tu u za opa trze nia w cie po (Dz.U.
Nr 194/2010 poz. 1291) – uzgod nie nia
z do staw c cie pa mo cy za mó wio nej na co
naj mniej 12 mie si cy, z czym zwi za na jest
opa ta sta a.

2. Ko niecz no uwzgld nie nia spe cy fi ki
miej skiej cha rak te ry zu j cej si zja wi ska mi
utrud nia j cy mi wy ko rzy sty wa nie ener gii
pro mie nio wa nia so necz ne go po przez ko lek -
to ry, ta ki mi jak: za cie nie nie, nie ko rzyst -
na orien ta cja prze strzen na czy ma a po -
wierzch nia dzia ek, da chów i ele wa cji.

3. Brak fa cho wej li te ra tu ry w tym za kre -
sie a szcze gól nie zna jo mo ci do stp -
nych norm ta kich jak: PN -EN ISO
9488:2002 Ener gia so necz na – Ter mi no -
lo gia; PN -EN 12975-1+A1:2010 So necz -
ne sys te my grzew cze i ich ele men ty – Ko -
lek to ry so necz ne  – Cz 1 Wy ma ga nia
ogól ne i PN-EN 12975-2:2007 Cz 2:
Me to dy Ba da; PN -EN 12976-1:2007
So necz ne sys te my grzew cze i ich ele -
men ty – Urz dze nia wy ko ny wa ne fa -
brycz nie – Cz 1 – Wy ma ga nia ogól ne
i PN -EN 12976-2:2010 So necz ne sys te -
my grzew cze i ich ele men ty – Urz dze nia
wy ko ny wa ne fa brycz nie – Cz 2: Me to -
dy ba da oraz se ria norm PN -EN 12977-
1,-2,-3,-4,-5:2012 So necz ne sys te my
grzew cze i ich ele men ty. Sys te my wy ko -
ny wa ne na za mó wie nie:

– Cz 1 Wy ma ga nia ogól ne dla so -
necz nych pod grze wa czy wo dy i sys te mów
dwu funk cyj nych, 

– Cz 2 Me to dy ba da dla so necz nych
pod grze wa czy wo dy i sys te mów dwu funk -
cyj nych,

– Cz 3 Me to dy ba da wy daj no ci
zbior ni ków wod nych ma ga zy nu j cych cie -
po so necz ne,

– Cz 4 Me to dy ba da nia wy daj no ci so -
necz nych zbior ni ków dwu sys te mo wych, 

– Cz 5 Me to dy ba da nia wy po sa e nia
re gu la cyj ne go.

3. Tech nicz ne aspek ty przy go to wa nia
cie pej wo dy w bu dyn kach wie lo ro dzin -
nych wy po sa o nych w ko lek to ry so -
necz ne wspó dzia a j ce z sie ci cie -
pow ni cz

Cie po po zy ski wa ne z ko lek to rów so necz -
nych w wik szej cz ci jest wy ko rzy sty wa -
ne w bu dyn kach do przy go to wa nia cie pej
wo dy uyt ko wej. Z uwa gi na prze su ni cie
cza so we po mi dzy naj wik szym za po trze -
bo wa niem na cie p wo d a naj wik szym
na t e niem pro mie nio wa nia so necz ne go
nie zbd nym sta je si ma ga zy no wa nie pod -
grza nej wo dy w pod grze wa czach po jem no -

cio wych. Cie po z ko lek to rów b dzie wów -
czas prze ka zy wa ne ogrze wa nej wo dzie
w pod grze wa czach po jem no cio wych, któ -
rych po jem no do sto so wa na jest do mo -
cy ciepl nej w za i za o o ne go stop nia wy -
ko rzy sta nia ko lek to rów. Na pod sta wie
po wy szych za o e okre lo no pod sta wo -
we za sa dy wspó pra cy w zów cie pow ni -
czych z OE, któ re mu sza spe nia na st -
pu j ce wa run ki:

1. przy za si la niu w cie po wy cz nie z sie -
ci cie pow ni czej ukad w za jest zgod ny
z tra dy cyj nym, któ ry jest uzgod nio ny z do -
staw c cie pa,

2. czyn ni ki grzej ne z sie ci cie pow ni czej
oraz OE nie mie sza j si z so b, 

3. w ze wspó pra cu j cy z OE nie po wi -
nien za kó ca dzia a nia pod sta wo we go ró -
da cie pa.

Ze wzgl du na to, e OE wy ko rzy stu -
j ce ener gi so necz n cha rak te ry zu j si
du  zmien no ci mo cy ciepl nej w ci gu
dnia i ro ku, dla za pew nie nia pra wi do wej
pra cy w za cie pow ni cze go wy ma ga si
za sto so wa nia od po wied nie go al go ryt mu
pra cy z mo li wo ci szyb kie go do sto so wa -
nia. Re ali za cja po wy sze go ce lu b dzie
mo li wa tyl ko dzi ki wy po sa e niu w za
w od po wied nie urz dze nia re gu la cyj ne
i ste ru j ce.

4. Przy kad re ali za cji sys te mu grzew -
cze go wie lo ro dzin ne go bu dyn ku miesz -
kal ne go opar te go na po  czo nym wy ko -
rzy sta niu cie pa sys te mo we go i cie pa
z ko lek to rów so necz nych 

Przy ka dem re ali za cji sys te mu grzew cze -
go wie lo ro dzin ne go w bu dyn ku miesz kal -
nym w któ rym wy ko rzy sta no cie po sys te -
mo we oraz cie po z ko lek to rów so necz nych
jest za ko czo na in we sty cja przy ul. Kra si -
skie go 41B w War sza wie (Rys. 1), któ ra by -
a wspó fi nan so wa na ze rod ków Mi ni -
ster stwa Na uki i Szkol nic twa Wy sze go
nr 6 ZR6 2009 C/07319. Za pro po no wa ne
no wa tor skie roz wi za nia in sta la cyj ne po -
zwa la j na au to ma tycz ne do sto so wa nie
uka du do bie  cych mo li wo ci wy ko -
rzy sta nia cie pa po zy ska ne go z za in sta lo -
wa nych ko lek to rów so necz nych na po trze -
by od bior ców, oraz umo li wia j kon tro l
pa ra me trów za si la nia in sta la cji od bior -
czych c.w.u. i c.o.

4.2. Sys tem grzew czy wie lo ro dzin ne -
go bu dyn ku miesz kal ne go

W oma wia nym przy ka dzie za pro po no wa -
no trój funk cyj ny w ze ciepl ny (cen tral ne
ogrze wa nie, cie pa wo da uyt ko wa, cie po
tech no lo gicz ne dla wen ty la cji), któ ry ska da
si z pre fa bry ko wa ny mo du ów. Ca y ukad
za pro jek to wa no i wy ko na no w opar ciu o na -
st pu j ce za o e nia: na ce le c.o. cie po b -
dzie do star cza ne z sie ci miej skiej, a do wspo -
ma ga nia c.w.u. b dzie wy ko rzy sty wa ne
cie po po zy ski wa ne z ko lek to rów so necz -
nych. W bu dyn ku wie lo ro dzin nym na da chu
za in sta lo wa no 20 sztuk ko lek to rów o po -
wierzch ni czyn nej 95,2 m2, mo cy ciepl -
nej 73,22 kW oraz dla po ni szych pod sta wo -
wych pa ra me trów dla pro jek to wa ne go w za:

a) za po trze bo wa nie na moc ciepl n: 
Qc.o. = 320 kW, Qc.t.= 200 kW, Qc.w. = 260
kW, Qsr = 130 kW

– pa ra me try in sta la cji: c.o. i c.t.: 75/50°C,
tem pe ra tu ra c. w.: 60°C,

– ci nie nie ro bo cze w in sta la cji c.o.
i c.t.: 5 bar oraz c.w.: 6 bar.

b) tem pe ra tu ra sie ci ciepl nej wg da nych
DAL KIA: pa ra me try sie ci ciepl nej: 119/55ºC,
la tem 73/25ºC,

c) ci nie nie dys po zy cyj ne pa nu j ce w sie -
ci ciepl nej la tem: 200 kPa i zi m: 680 kPa
DAL KIA,

Rys. 1. Bu dy nek wie lo ro dzin ny, ul. Kra si skie go, War sza wa (fot. www.mbj2030.pl)
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d) ilo miesz ka ców: 320 osób, jed nost -
ko we za po trze bo wa nie na cie p wo d
uyt ko w: 60 dm3/M d.

W ze cen tral nej cie pej wo dy uyt ko wej
za pro jek to wa no i wy ko na no, ja ko wy mien -
ni ko wy, pod  czo ny do w za c.o. w uka dzie
rów no le gym, na to miast w ze c.t. w czo -
no, ja ko ga  rów no le g. W bu dyn ku za -
sto so wa no py to we wy mien ni ki cie pa (po -
 czo ne sze re go wo) wraz z pom p
obie go w oraz au to ma ty k do re gu la cji
tem pe ra tu ry cie pej wo dy. W ce lu za pew nie -
nia ob li cze nio we go prze py wu wo dy uyt ko -
wej w obie gu a do wa nia za sob ni ka cie pa
w przy pad kach za si la nia w za c.w.u. cie -
pem po zy ski wa nym z ko lek to ra so necz ne -
go uwzgld nio no za sto so wa nie pom py a -
du j cej, któ ra jest za  cza na ra zem z pom p
obie gu so lar ne go (c.w.u.), dzi ki cze mu zo -
sta a za pew nio na moc wy mien ni ka c.w.
(so lar) nie za le nie od przy szych roz bio rów
c.w.u. [4].

W ze wy ko na no w spo sób umo li wia j -
cy wspó pra c z ze spo em ko lek to rów so -
necz nych w za kre sie przy go to wa nia cie pej
wo dy uyt ko wej. Przy  cze sie ci cie pow ni -
czej do pro wa dzo no do po miesz cze nia w -
za ciepl ne go na po zio mie -1 bu dyn ku. Stud -
nia scha dza j ca z pom p za ta pial n oraz
in sta la cja so lar na z pod grze wa cza mi znaj -
du j si na po zio mie -2. W ze przy  cze -
nio wy przed sta wio ny na rys. 2 wy po sa o -
no w cie po mierz, re gu la tor, od mu lacz
z wka dem ma gne tycz nym, fil try siat ko we
oraz ar ma tu r od ci na j c. W ze cen tral -
nej cie pej wo dy wy ko na no ja ko w ze wy -
mien ni ko wy, pod  czo ny do w za c.o.
w uka dzie sze re go wo -rów no le gym (rys. 3).
W w le za sto so wa no py to we wy mien ni -
ki cie pa, pom p cyr ku la cyj n wraz z au to -
ma tycz n re gu la cj tem pe ra tu ry cie pej
wo dy [4].

Tech no lo gia wy ko na ne go w za, a co
za tym idzie za sto so wa na au to ma ty ka po -
zwa la na re ali za cj pra cy w uka dach przed -
sta wio nych po ni ej:

a) dla ty po we go uka du dwu funk cyj ne go
w za c.o. i c.w. za si la ne go wy cz nie z sie -
ci cie pow ni czej [4],

b) dla uka du wspó pra cy w za c.w.
u z ko lek to ra mi so necz ny mi z wy  czo n
pom p c.w.u. – w sy tu acji, gdy pra cu j cy ko -
lek tor nie za pew nia pe ne go za po trze bo wa -
nia na cie po do pod grza nia c.w.u., a tem -
pe ra tu ra wo dy wy py wa j cej ze zbior ni ka nie
prze kra cza 35ºC, wów czas ta ki ukad po -
zwo li na do grza nie wo dy w dwóch wy -
mien ni kach [4],

c) dla uka du wspó pra cy w za c.w.u.
z ko lek to ra mi so necz ny mi z wy  czo n
pom p c.w.u. – w sy tu acji, gdy dzia a j cy ko -
lek tor nie za pew nia pe ne go za po trze bo wa -
nia na cie po dla za pew nie nia ob li cze nio wej
tem pe ra tu ry wo dy uyt ko wej wy py wa j cej
z za sob ni ka pod grze wa nia wstp ne go, lecz
jej tem pe ra tu ra mie ci za kre sie 35º – 55º
wów czas ukad funk cjo nal ny umo li wi jej do -
grza nie w wy mien ni ku c. w. II st. przez zmia -
n uka du funk cjo nal ne go [4],

d) dla uka du wspó pra cy w za c.w.u.
z ko lek to ra mi so necz ny mi – w sy tu acji, gdy
ko lek tor za bez pie cza pe ne po trze by dla
pod grze wa nia wo dy uyt ko wej w za sob ni -
ku pod grze wa nia wstp ne go do tem pe ra tu -
ry ob li cze nio wej 55ºC -60ºC. W tym uka dzie
za  cza na jest pom pa a re gu la cja au to ma -
tycz na do sto so wu je ukad funk cjo nal ny w -
za c.w.u. po przez: od ci cie do py wu wo dy
grzej nej z sie ci cie pow ni czej do wy mien ni -
ka c.w. II st., otwar cie prze py wu c.w.u z za -
sob ni ka pod grze wa nia wstp ne go przez za -
wór, bez po red nio do in sta la cji c.w.u. [4].

4.3. In sta la cja za si la nia urz dze au to -
ma ty ki

Au to ma ty ka w w le cie pow ni czym zo -
sta a zre ali zo wa na za po mo c elek tro nicz -
ne go ste row ni ka, któ ry na pod sta wie mie -

rzo nych tem pe ra tur ste ru je tak pra c si ow -
ni ków, aby utrzy ma za da n tem pe ra tu r
wo dy in sta la cyj nej c.o., c.t., c.w.u. Re gu la -
cja tem pe ra tu ry c.o. i c.t. od by wa si wg.
usta wio nej w re gu la to rze cha rak te ry sty ki re -
gu la cyj nej w za le no ci od tem pe ra tu ry
ze wntrz nej. Re gu lo wa na tem pe ra tu ra mie -
rzo na jest czuj ni ka mi tem pe ra tu ry za mon -
to wa ny mi na ru ro ci gach, za tem pe ra tu ra
ze wntrz na czuj ni kiem za mon to wa nym
na ze wntrz bu dyn ku Ka czo rek D., Lip -
ska M., Opis pra cy sys te mu, uzy ski wa nych
pa ra me trów pra cy, ra port z roz ru chu in sta -
la cji. Po mia ry ilo ci wy twa rza nej w bu dyn -
ku ener gii oraz wy zna cze nie ca ko wi tych
spraw no ci. Ra port W10.2.1, W 10.4.1,
MBJ2030, War sza wa 2014 – pro jekt ce lo -
wy, wspó fi nan so wa ne go ze rod ków Mi ni -
ster stwa Na uki i Szkol nic twa Wy sze go
(nr 6 ZR6 2009 C/07319).

W ce lu opo mia ro wa nia zu y cia cie pa
na ce le c.o. oraz c.w.u. w w le ciepl nym za -
mon to wa no cie po mie rze:

a) gów ny, na wyj ciu z w za cie pow ni -
cze go (na po wro cie wo dy sie cio wej) oraz

b) do dat ko we do po mia ru zu y cia cie pa
z sie ci cie pow ni czej na ce le cen tral ne go
ogrze wa nia (na po wro cie za wy mien ni -
kiem c.o.), zu y cia cie pa na ce le c.w.u., ilo -
ci wo dy kr  cej w in sta la cji cyr ku la cyj nej,
ilo ci cie pa w ko lek to rach so necz nych
na ce le pod grze wa nia cie pej wo dy uyt ko -
wej w za sob ni kach.

4.4. De zyn fek cja in sta la cji cie pej wo -
dy w bu dyn ku wie lo ro dzin nym

De zyn fek cja in sta la cji cie pej wo dy w bu -
dyn ku mo ga by si ogra ni czy tyl ko do wy -
pe nie nia praw ne go wy mo gu w tym za kre -
sie okre lo ne go Roz po rz dze niem MI
do ty cz cym wa run ków tech nicz nych ja kim
po win ny od po wia da bu dyn ki i ich usy tu -
owa nie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r poz. 690
z pon. zmia na mi). No we li za cja roz po rz -
dze nia z dnia 12 mar ca 2009 r. Dz.U. nr 56
poz. 461 §120 ust. 2a wy móg ten okre la
na st pu j co: „In sta la cja wo do ci go wa cie -
pej wo dy po win na umo li wia prze pro wa -
dze nie ci gej lub okre so wej de zyn fek cji
me to da che micz n lub fi zycz n (w tym
okre so we sto so wa nie me to dy de zyn fek cji
ciepl nej), bez ob ni a nia trwa o ci in sta la -
cji i za sto so wa nych wy ro bów. Do prze pro -
wa dza nia de zyn fek cji ciepl nej nie zbd ne
jest za pew nie nie uzy ska nia w punk tach
czer pal nych tem pe ra tu ry wo dy nie ni szej
ni 70ºC i nie wy szej ni 80ºC”. Uwzgld -
nia jc po wy szy za pis, nie ma praw ne go

Rys. 2. W ze przy  cze nio wy, ul. Kra si skie go, War -
sza wa

Rys. 3. Wze ciepej wody

Rys. 4. Wspó pra ca ko lek to ra so necz ne go z w -
zem c.w.u (za si la nie wy cz nie z ko lek to ra) -– mo -
ni to ro wa nie pa ra me trów pra cy w za ciepl ne go Ka -
czo rek D., Miej ski bu dy nek ju tra. Wspó pra ca
w za cie pow ni cze go z in sta la cj ko lek to rów so -
necz nych w bu dyn ku wie lo ro dzin nym, Ry nek In sta -
la cyj ny, 04/2015 Ka czo rek D., Lip ska M., Opis pra -
cy sys te mu, uzy ski wa nych pa ra me trów pra cy,
ra port z roz ru chu in sta la cji. Po mia ry ilo ci wy twa -
rza nej w bu dyn ku ener gii oraz wy zna cze nie ca ko -
wi tych spraw no ci. Ra port W10.2.1, W 10.4.1,
MBJ2030, War sza wa 2014 – pro jekt ce lo wy, wspó -
fi nan so wa ne go ze rod ków Mi ni ster stwa Na uki
i Szkol nic twa Wy sze go (nr 6 ZR6 2009 C/07319).
Ko zow ski B., Pach ta J.: Wspó pra ca w zów cie -
pow ni czych z od na wial ny mi ró da mi ener gii. In sty -
tut Tech ni ki Bu dow la nej, 2013

Rys. 5. Wi dok ste row ni ka od po wie dzial ne go za za -
rz dza nie pra c w za
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na ka zu pro jek to wa nia in sta la cji cie pej
wo dy od por nej na tem pe ra tu r dla de zyn -
fek cji ciepl nej, któ ra cha rak te ry zu je si
m.in.:

– wy so kim kosz tem prze grze wa nia ca ej
in sta la cji cie pej wo dy,

– ma  sku tecz no ci wsku tek nie wiel kie -
go wpy wu na bio film, znaj du j cy si na we -
wntrz nych po wierzch niach ru ro ci gów,

– ogra ni czo nym okre sem mo li wo ci
pod grze wa nia wo dy od 70ºC wzwy przy za -
si la niu w cie po z miej skich sie ci cie pow ni -
czych; w okre sie po za se zo nem ogrzew -
czym, a tak e w se zo nie ogrzew czym
przy red nio do bo wej tem pe ra tu rze po wie -
trza ze wntrz ne go po wy ej 5ºC tem pe ra tu -
ra za si la nia wo dy grzej nej w sie ciach cie -
pow ni czych, w tym tak e w War sza wie, jest
utrzy my wa na w za kre sie ok. 65-70ºC, co
unie mo li wia osi gni cie na wet dol nej gra -
ni cy wa run ków de zyn fek cji ciepl nej przez
wik sz cz ro ku.

Ze wzgl du na brak dla bu dow nic twa
miesz ka nio we go praw nych uwa run ko -
wa do ty cz cych ko niecz no ci de zyn fek -
cji in sta la cji cie pej wo dy, wy móg ich wy -
ko ny wa nia mo e wy ni ka je dy nie
z  da nia or ga nów sa ni tar nych po stwier -
dze niu wy st pie nia za gro e nia dla lu dzi
w kon kret nym obiek cie. W przy ka do wym
bu dyn ku miej skim wie lo ro dzin nym pro jek -
tant w za prze wi dzia mo li wo de zyn -
fek cji in sta la cji cie pej wo dy bar dziej
sku tecz n me to d che micz n przy uy -
ciu dwu tlen ku chlo ru (ClO2) wy two rzo nym
w au to ma tycz nym ge ne ra to rze wy twa rza -
j cym na miej scu dwu tle nek chlo ru przez
 cze nie dwóch zwiz ków: chlo ry nu so -
du i kwa su sol ne go (o ni skich st e -
niach). Naj wa niej sze za le ty, któ re wpy -
n y na wy bór me to dy de zyn fek cji
che micz nej:

– mo li wo de zyn fek cji ci gej lub okre -
so wej (w mia r po trze by),

– usu wa nie i nisz cze nie bio fil mu znaj du -
j ce go si w ru rach i b d ce go po yw k dla
bak te rii,

– wik sza efek tyw no ni tra dy cyj ny chlor
w ta kim sa mym st e niu,

– sku tecz no nie za le na od tem pe ra tu -
ry, pH ani twar do ci wo dy,

– nie tok sycz no i bez pie cze stwo dla lu -
dzi i zwie rzt oraz brak po wsta wa nia ubocz -
nych rod ków chlo ro or ga nicz nych,

– w pe ni au to ma tycz ny sys tem do zo wa -
nia i po mia ru st e nia dwu tlen ku chlo ru
w wo dzie,

– a twa ob su ga i eks plo ata cja.

5. Pod su mo wa nie 
In ter pre ta cja ist nie j cych prze pi sów mo -

e da wa pod sta wy do trak to wa nia ogra ni -
cze nia zu y cia cie pa z sie ci cie pow ni czej
ja ko za kó ce nie funk cjo no wa nia sys te mu czy
ob ni e nie stan dar dów za si la nia z sie ci cie -
pow ni czej in nych od bior ców. Upo wszech -
nia niu zna nych roz wi za w za kre sie wspó -
pra cy w zów ciepl nych za si la nych z s.c oraz
OE nie sprzy ja j opa ty za moc ciepl n za -
mó wio n, któ ra jest po bie ra na na tym sa -
mym po zio mie przez ca y rok. W zwiz ku
z tym ist nie j ce ba rie ry oraz ure gu lo wa nia
praw ne do ty cz ce przy  cza nia in sta la cji wy -
ko rzy stu j cych od na wial ne ró da ener gii
do w zów cie pow ni czych w bu dyn kach wie -
lo ro dzin nych mo g po czt ko wo znie ch ca
do no wa tor skich roz wi za w za kre sie wy -
ko rzy sta nia OE.

Nie mniej jed nak zre ali zo wa ny pro jekt wy -
ka za, e s to roz wi za nia mo li we do sku -
tecz ne go wy ko na nia. Ko or dy na cja dzia a
na ka dym eta pie re ali za cji pro ce su bu dow -
la ne go umo li wi a wy pra co wa nie opty mal -
nych roz wi za, któ re w przy szo ci mo g
zna le za sto so wa ne w in nych obiek tach
wie lo ro dzin nych. Przed sta wio ne w re fe ra -
cie roz wi za nia wspó pra cy w zów cie -
pow ni czych z ko lek to ra mi so necz ny mi nie
in ge ru j w funk cjo no wa nie sie ci cie pow ni -
czej, a je dy nie przy czy nia j si do ogra ni -
cze nia ilo ci cie pa do star cza ne go z sie ci
do w zów cie pow ni czych. Dla przy ka do -
we go bu dyn ku wy ko na no ana li zy i sy mu -
la cje, z któ rych wy ni ka m.in., e za sto so -
wa nie roz wi za nia umo li wi: re duk cj
CO2 w ci gu ro ku o ok. 16 tys. kg, oraz po -
kry cie red nie go rocz ne go za po trze bo -
wa nia na cie po do przy go to wa nia cie pej
wo dy uyt ko wej z ko lek to rów so necz -
nych w ok. 16% Bd! Nie mo na od na -
le ró da od wo a nia. Szcze gó o we
opi sy sche ma tów tech no lo gicz nych umo -

li wia j cych wspó pra c w zów cie pow ni -
czych z od na wial ny mi ró da mi ener gii
mo na zna le m.in. w wy da nym przez In -
sty tut Tech ni ki Bu dow la nej w 2013 r. po rad -
ni ku Bd! Nie mo na od na le ró da
od wo a nia.
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Rys. 6. Ge ne ra tor ClO2 w bu dyn ku wie lo ro dzin nym przy ul. Kra si skie go w War sza wie
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Zanieczyszczenie
powietrza pyami
azbestu podczas
robót demontau
wyrobów
zawierajcych azbest

dr ANDRZEJ OBMISKI
adiunkt w Zakadzie 
Fizyki Cieplnej, Instalacji
Sanitarnych i rodowiska
ITB Warszawie

W obiek tach za wie ra j cych wy ro by
z azbe stem ist nie j ogra ni cze nia eks plo ata -
cyj no-re mon to we zwi za ne z za gro e niem
zdro wot nym ja kie po wo du je azbest.

Za gro e nia zdro wot ne po wo do wa ne s
nie przez sa m obec no wy ro bów za wie -
ra j cych azbest lecz przez py y azbe stu
uwal nia ne z tych wy ro bów. W szcze gól no -
ci za gro e nie zdro wot ne sta no wi drob ne
frak cje py u azbe sto we go (nie wi docz ne
okiem nie uzbro jo nym)  tzw. py y re spi ra bil -
ne o wy mia rach:

ø < 3 m. L > 5 m, L:ø > 3:1, [1] uzna -
ne przez WHO za czyn nik ra ko twór czy. 

Oce n rze czy wi stych za gro e py em
re spi ra bil nym [3] okre la ba da nie czy sto ci
po wie trza po zwa la j ce okre li licz b wó -
kien wspo mnia ne go py u wy li cza n w jed -
no st ce ob j to ci po wie trza m3 lub cm3. 

Ma syw ne za nie czysz cze nia po wie trza py -
a mi azbe stu po wsta j przede wszyst kim
w trak cie pro duk cji wy ro bów, ich mon ta u
oraz de mon ta u, w szcze gól no ci pod -
czas de struk cji me cha nicz nej lub przy sprzy -
ja j cych wa run kach, we wntrz prze strze -
ni za mkni tej ma ych, sa bo wen ty lo wa nych
obiek tów, np. ma a ku ba tu ra po miesz cze,
ruch po wie trza uru cha mia j cy osia de py -
y, ma a wil got no po wie trza, brak do py -
wu czy ste go po wie trza. Dla zo bra zo wa nia
spo ty ka nych wiel ko ci za nie czysz cze nia kil -
ka przy ka dów: War to ci spo ty ka n pod -
czas pro duk cji wy ro bów azbe sto wo -ce -
men to wych w kra jo wych za ka dach
pro du ku j cych w prze szo ci wy ro by azbe -
sto wo-ce men to we, zwa nych w skró cie
ZWAC (Za ka dy Wy ro bów Azbe sto wo -Ce -
men to wych) by y war to ci zbli o ne do 0,5

w/cm3 [5]. W po wie trzu ze wntrz nym bez -
po red nie go s siedz twa za ka dów, w od le -
go ci do 100 m od ró de emi sji (zbior ni -
ków ze szla mem po pro duk cyj nym,
za nie czysz czo ne go pod o a ska do wa niem
pyt a -c itp re je stro wa no war to -
ci 70 000 – 200 000 w/m3. Wg da nych li -
te ra tu ro wych [1], prze cit ne war to ci st -
e w/m3 w po wie trzu at mos fe rycz nym
w mia stach eu ro pej skich w la tach 80.
(w okre sie uyt ko wa nia pro duk tów z azbe -
stem) kszta to wa y si na po zio -
mie 1000 – 4000 w/m3, w re jo nach wiej -
skich to war to ci ok. 100 w/m3 (cy to wa ne
po mia ry do ko ny wa ne za gra ni c wy ko na no
przy za sto so wa niu mi kro sko pii SEM oraz
TEM, któ re s do kad niej szy mi tech ni ka mi
ana liz od sto so wa nej przez au to ra mi kro -
sko pii optycz nej i prze cit nie re je stru j
ok. 1,5 – 2,5 x wy sze war to ci st e wó -
kien z tych sa mych ob sza rów ba da nych).
We dug ra por tu [2,4] ze spo u IMP w wy bra -
nych re jo nach kra ju na pod sta wie prze pro -
wa dzo nych ba da po wie trza at mos fe rycz -
ne go na te re nie ca ej RP wy zna czo no
5 ka te go rii po zio mów:

– ok. mniej ni 5% wy ni ków 0 – 200 w/m3,
po ziom b. ni ski;

– ok 20% wy ni ków 200 – 400 w/m3, po -
ziom ni ski;

– ok 60% wy ni ków 400 – 1000 w/m3 po -
ziom umiar ko wa ny;

– ok mniej ni 20% wy ni ków 1000 – 2000
w/m3 po ziom wy so ki;

– ok 5 % wy ni ków, po wy ej 2000 w/m3,
po ziom bar dzo wy so ki.

Uzna no, e re gio na mi o naj ni szych za -
nie czysz cze niach s wo je wódz twa:

– dol no l skie, ku jaw sko -po mor skie, pod -
kar pac kie, war mi sko-ma zur skie, pod la -
skie.

Re gio ny o umiar ko wa nym po zio mie za -
nie czysz cze nia: ma zo wiec kie, wiel ko pol -
skie, po mor skie, l skie, ódz kie, wi to krzy -
skie, ma o pol skie.

Re gio ny o pod wy szo nym za nie czysz cze -
niu: lu bu skie, lu bel skie.

Wraz z sys te ma tycz nym zmniej sza niem
si licz by tych po ry, z eli mi na cj ele men -
tów cier nych w po jaz dach sa mo cho do -
wych, wy eli mi no wa niem uyt ko wa nia tzw.
„wy ro bów mik kich” w po o wie lat 90 tych
i za prze sta niem od 15 lat pro duk cji wy ro bów
i prze twa rza nia su row ców z azbe stem – za -
nie czysz cze nie po wie trza at mos fe rycz ne go
znacz nie si zmniej szy o. Jed nak war to ci
te w po mia rach chwi lo wych w po wie trzu at -
mos fe rycz nym pod le ga j du ym wa ha -
niom, osi ga jc w cen trach miast nie rzad -
ko war to ci po ni ej pro gu czu o ci me to dy
mi kro sko pii optycz nej (sto so wa nej przez au -
to ra). W po o wie lat 90 [5], w cen trum
miast Ka to wi ce, War sza wa, So sno -
wiec – na skrzy o wa niach ulic w po mia rach
chwi lo wych, trwa j cych ok 120 min, au tor re -
je stro wa prze cit nie w go dzi nach ru chu
miej skie go 1000 – 3000 w/m3, mak sy mal -
nie 5000 w/m3, ok 2000 r, 0 – 1500 w/m3,
wspó cze nie 0 – po ni ej 300 w/m3. War -
to przy tym za uwa y, e w prze szo ci, jesz -
cze w la tach 90. ist nia o kry te rium do pusz -
czal ne go za nie czysz cze nia po wie trza
we wntrz ne go py a mi azbe stu na ob sza rach
chro nio nych oraz w po miesz cze niach prze -
zna czo nych na sta y po byt lu dzi na po zio -
mie 1000 w/m3. Wspó cze nie w le gi sla cji
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kra jo wej nie ma ta kie go kry te rium dla po wie -
trza we wntrz ne go. (W po wie trzu at mos fe -
rycz nym na po zio mie stan dar du emi syj ne -
go [8] do pusz cza si a 2000 000 w/m3).
Dzi wi za tem mo e tak mia y kie ru nek li -
be ra li za cji stan dar dów hi gie nicz nych w na -
szym kra ju. Je li za uwa y my, e wy ma ga -
nia wo bec prac de mon ta o wych azbe stu dla
firm spe cja li stycz nych s co raz mniej re stryk -
cyj ne a ja ko tych „spe cja li stycz nych”
dzia a po zo sta wia wie le do y cze nia, to mo -
e my doj istot nie do wnio sku, e li czy si
nie ja ko ale ilo usu ni tych wy ro bów
z azbe stem. Tym cza sem to wa nie pro ces
de mon ta u wcze niej wbu do wa nych wy ro -
bów pro wa dzi do dra stycz ne go uwol nie nia
do oto cze nia ma syw nych da wek py ów
azbe stu. Po wie trze at mos fe rycz ne roz pra -
sza te za nie czysz cze nia, ale gdy pra ce pro -
wa dzo ne s we wntrz obiek tu, znacz na ich
cz przy nie wa ci wej tech no lo gii na du -
gie mie si ce po zo sta je w obiek cie prze zna -
czo nym i od da nym do uyt ku.

Je den z przy ka dów za miesz czo nych
w ob szer niej szym wy da niu te go ar ty ku u do -
ty cz cy bu dyn ków ty pu LIPSK:

– Lipsk przed de mon ta em azbe stu,
w do brym sta nie

ok. 300 – 600, max 2300 w/m3

– Lipsk bez po red nio po de mon ta u
azbe stu, po czysz cze niu a przed czysz cze -
niem ko co wym

7000 – 25 000 w/m3;
– Lipsk ok 10 lat po de mon ta u azbe stu 
300 – 800 w/m3.
W pra wo daw stwie kra jo wym usta wo -

daw ca wspó cze nie nie okre li (nie ste ty)
war to ci ak cep to wal nej za nie czysz cze
po usu wa niu azbe stu, sank cjo nu jc roz wi -
za nie za stp cze, ja kie za sto so wa no
przed la ty w ITB wo bec no to rycz ne go bra -
ku ta kich licz bo wych kry te riów – nie zbd -
nych dla in ter pre ta cji wy ko na nych ba da:
„po miar przed roz po cz ciem ro bót de mon -
ta o wych i po ich za ko cze niu”. War to
po usu wa niu nie po win na prze kra cza
war to ci przed usu wa niem wy ro bów z azbe -
stem. Jed nak brak kon kret nej war to ci
wyj cio wej, oce nia j cej stan hi gie nicz ny po -
wie trza unie mo li wi oce n sku tecz no ci
prac de mon ta o wych wy ro bów za wie ra j -
cych azbest z bu dyn ku, je li za nie czysz cze -
nie po czt ko we jest znacz ne, nie ak cep to -
wal ne, pod no sz ce ry zy ko na ra e nia
na szko dy zdro wot ne osób per ma nent nie
na nie na ra o nych – jak w przy pad ku
obiek tów miesz kal nych, uy tecz no ci pu -
blicz nej itp. Nie wia do mo prze cie, czy cza -
so wy wzrost za nie czysz cze nia wy wo a ny
de mon ta em b dzie po praw ny je li np.: na -
wet po znacz nej je go re duk cji wy wo a nej
czysz cze niem ko co wym osi gnie my ja ko
war to ko co w 1000, al bo 2000 czy 4000
w/m3. Czy to b d do bre czy ze wy ni ki?

Wród cz sto spo ty ka nych b dów
pro jek to wa nia i wy ko naw stwa ro bót ma -
my ró ne przy czy ny:

1. Bra ki w szko le niu spe cja li stycz ny mi in -
y nie rów, pro jek tan tów, bry ga dzi stów, wy -
ko naw ców ro bót i pra co daw ców (szko le nie
spe cja li stycz ne ogra ni czo ne do 5 godz.) 

2. Brak szcze gó o we go opi sa nia czyn no -
ci w Pla nie ro bót, od no sz cych si do prac
wy ma ga nych w kon kret nym obiek cie. Naj -
cz ciej plan ten nie jest szcze gó o w in -
struk cj wy ni ka j c z wi zji lo kal nej, ale
prze pi sa ny mi frag men ta mi ogól ni ko wych
za le ce za czerp ni tych ze sto sow nych roz -
po rz dze i po wi co nych ogól nym za sa -
dom BHP przy pra cach z azbe stem. Wsku -
tek te go, je li pod czas ro bót wy st pi
pro ble my tech no lo gicz ne, or ga ni za cyj ne
zwik sza j ce ry zy ko za nie czysz cze nia oto -
cze nia py em azbe sto wym – roz wi zu j je
nie spe cja li ci, in y nie ro wie ale pro ci ro bot -
ni cy fi zycz ni, wy ko nu j cy bez po red nio
pra ce de mon ta u. 

3. Po wie rza nie prac tzw. „wstp nych”
(wstp na roz biór ka in sta la cji nie azbe sto -
wych, prze szka dza j cych w de mon ta u
azbe stu np.: bu do wa rusz to wa, stref pra -
cy, za bez pie cze nia bu dyn ku przed py em,
ma ga zyn od pa dów itp.) – wy ko naw com nie -
zwi za nym z pra ca mi de mon ta u azbe stu.
Wy ni ka to z fak tu re ali za cji re mon tu przez
gów ne go wy ko naw c, któ ry do prac z azbe -
stem za trud nia pod wy ko naw c, spe cja li zu -
j ce go si w pra cach z azbe stem. Je mu sta -
ra si mak sy mal nie ogra ni czy za kres ro bót
(ob ni a jc kosz ty wa sne). Skut kiem ta kiej
ko ope ra cji, i po wie rze nia pra cow ni kom nie -
prze szko lo nym do prac z azbe stem tzw. prac
„wstp nych” – czyn no ci przy go to wa nia
obiek tu do usu ni cia azbe stu, nie zo sta n
wy ko na ne po praw nie, co wi cej, po wy sze
mo e unie mo li wi po praw ne wy ko na nie de -
mon ta u.

4. Brak po praw nie za pro jek to wa nych
i zbu do wa nych wy dzie lo nych stref pra cy
oraz stref przej cio wych, ka bin de kon ta mi -
na cji oraz in nych spe cja li stycz nych urz dze
prze zna czo nych do usu wa nia wy ro bów
zaw. azbest (w szcze gól no ci wy ro bów
„mik kich”).

5. Nie trwa e, nie her me tycz ne za bez pie -
cze nie od pa dów, de mon ta wy ro bów pro -
wa dzo ny bez zwil a nia w do sta tecz ny spo -
sób wy ro bów, wy ro by sta j ce si od pa dem
s uszka dza ne me cha nicz nie przy usu wa -
niu z bu dyn ku i pod czas trans por tu.

6. Trans port od pa dów od by wa si bez na -
le y te go umo co wa nia a dun ku na pa le -
tach, zwik sza jc ry zy ko roz her me ty zo -
wa nia i uszko dze nia opa ko wa. 

7. Brak czysz cze nia miej sca pra cy po ka -
dej zmia nie ro bo czej (w przy pad ku prze du -
a j cych si prac – brak czysz cze nia po de -
stów po wo du je sys te ma tycz ny wzrost
za nie czysz cze nia po wie trza w stre fach pra -
cy, po cho d cych z na gro ma dzo nych od pa -
dów)

8. Brak lub nie od po wied nie rod ki ochro -
ny in dy wi du al nej (ma sek od po wied niej kla sy).

9. Brak lub nie wy star cza j ca licz ba ba da
czy sto ci po wie trza w stre fie pra cy, i po za
ni, po za ko cze niu prac.

Po ni ej przed sta wio no ze sta wie nie ogól -
nych wy ma ga tech no lo gicz nych re ali zo wa -
nych przy usu wa niu azbe stu w Pol sce
i na te re nie Nie miec w opar ciu o in for ma cje
fir my DE CON TA GMBH oraz do wiad cze -
nia wa sne au to ra.

Urz dze nia 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
przeciwpyowa pena, rkawiczki,
okulary ochronne, obuwie robocze,
kask, kombinezon III Typ 4-6 /3-4

FFPE, pómaska ochronna przeciwpyowa
jednorazowego uycia (uywana wielokrotnie)
kombinezon jednorazowy (jw.)

Artykuy
zuywajce si

Big-Bag’s, worki foliowe, folia-PE,
tamy, we, etykiety, klej w sprayu,
Glovebags, rodek wicy wókna

Oznakowanie, specjalne worki na odpady
(szczelne, zamykane), folie-PE, tamy, zamiast
rodka wicego wókna stosowana jest
najczciej woda

Pozostae produkty Maszyna wytwarzajca mg, Airless-
opryskiwacz, narzdzia, szlifierki

Nie

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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 „Dzi ki” po wy szym oszczd no ciom
i za sa dom wy ma ga nym przez kra jo w le gi -
sla cj prze cit ny pro jekt de mon ta u azbe -
stu z wn trza bu dyn ku (np. LIPSK) jest
ok. 10 x ta szy w wy ko na niu fir my kra jo wej
ni firm za chod nich;

 Fir my kra jo we nie mu sz kon ku ro wa
z fir ma mi za gra nicz ny mi; 

 ad na z firm kra jo wych, spe nia j cych
kry te ria prac z azbe stem, okre lo ne roz -
po rz dze nia mi Mi ni stra Go spo dar ki nie
spe nia kry te riów tech nicz no-or ga ni za -
cyj nych i szko le nio wych oraz mo li wo ci
wy ma ga ne go bez pie cze stwa dla prac
z azbe stem na Za cho dzie Eu ro py (nie mu -
si my si oba wia od py wu kra jo wych spe -

cja li stów w tym przed mio cie z na sze go
kra ju); 

 Przez ok. 10 lat funk cjo no wa nia w ITB
w ra mach tzw „Do bro wol nej cer ty fi ka cji” usu -
gi cer ty fi ku j cej i kon tro lu j cej po mia ra mi ja -
ko prac z azbe stem, któ ra mia a pod nie
stan dar dy BHP, do na szej pla ców ki zgo si -
a si tyl ko jed na fir ma, któ ra utra ci a ten cer -
ty fi kat po ok. 3 la tach (cho cia po win no si
to wy da rzy 2 la ta wcze niej).

Au tor opie ra jc si na wie lo let nich wy ni -
kach ba da za nie czysz cze nia po wie trza
w obiek tach za wie ra j cych wy ro by z azbe -
stem oraz mo ni to ro wa niu za nie czysz cze nia
py a mi azbe stu prac de mon ta o wych, za pro -
po no wa dla ujed no li ce nia ocen wy ni ków

tych ba da i sta nu hi gie nicz ne go (czy sto ci)
po wie trza pod k tem za nie czysz cze wók -
na mi azbe stu – kry te ria licz bo we w po sta -
ci klas czy sto ci po wie trza. Po su  one
do opi nio wa nia uzy ski wa nych wy ni ków ba -
da po wie trza. Ua twia j one tak e oce n
rze czy wi stych za gro e w bu dyn kach
z azbe stem i we ry fi ka cj tzw. „Oce ny sta nu
i mo li wo ci bez piecz ne go uyt ko wa nia
wy ro bów za wie ra j cych azbest” [6] któ ra re -
ali zo wa na jest wy cz nie po przez ogl dzi -
ny wspo mnia nych wy ro bów (okiem nie -
uzbro jo nym, ale tak e nie ste ty bez
okre lo nych kwa li fi ka cji). Po ni ej za miesz -
czo no przy ka do we ze sta wie nie ta be la -
rycz ne klas czy sto ci po wie trza. 

Rodzaj obiektu
z uwzgldnieniem

0 – 500
[w/3]

Po wy ej
500 1000
[w/m3]

Po wy ej
1000 do 2000

[w/m3]

Po wy ej
2000 do 5000

[w/m3]

Po wy ej
5000 – 10 000

[w/m3]

Po wy ej
10 000
[w/m3]

Bu dyn ki miesz kal ne,
wie lo ro dzin ne, szpi ta le,
obiek ty su by zdro wia,
obiek ty re kre acyj no -spor to -
we, ob ki, przed szko la,
szko y

1

Za nie czysz cze nie
do pusz czal ne

w przy pad ku de mon ta -
u wy ro bów, wy ma ga ny
mo ni to ring, uyt ko wa -

nie wa run ko we

Za nie czysz cze nie
do pusz czal ne je dy nie
w trak cie de mon ta u,

uyt ko wa nie wa run ko we
– krót ko ter mi no wo,

przy utrzy mu j cej si war to -
ci za nie czysz cze nia
wy ma ga ne po now ne
oczysz cza nie obiek tu

Po za
kla sy fi ka cj

Po za
kla sy fi ka cj

Po za
kla sy fi ka cj

Bu dyn ki miesz kal ne
jed no ro dzin ne, ho te lo we 1 2 3

Za bu do wa nia go spo dar cze 1 2 3 4 5

Bu dyn ki prze my so we 1 2 3 3 5

Bu dyn ki prze zna czo ne
do roz biór ki, za nie czysz cze -
nie ak cep to wal ne
przy pla no wa nym krót kim
cza sie eks plo ata cji
do ok. 0,5 ro ku

1 1 2 3

5Bu dyn ki do ada pta cji
mo der ni za cji, za nie czysz cze -
nie ak cep to wal ne przed
roz po cz ciem prac,
przy pla no wa nym roz po cz ciu
prac oczysz cza j cych
– nie du ej ni za ok. 0,5 ro ku

1 1 2 3

Bu dyn ki przed re mon tem
(war to ci za nie czysz cze
re je stro wa ne po za izo lo wa n
stre f prac de mon ta u)

1 2 3 4

Bu dyn ki w trak cie usu wa nia
z ze wntrz azbe stu.
Za nie czysz cze nie po wie trza
we wntrz ne go

1 2 3 4

Bu dyn ki w trak cie usu wa nia
azbe stu (z wn trza).
Za nie czysz cze nie po wie trza
we wntrz ne go po za za mkni -
t, izo lo wa n stre f pra cy

1 2 3
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Wnio ski:
1. War to ci st e za nie czysz cze nia po -

wie trza we wntrz ne go py em azbe stu w bu -
dyn kach z wbu do wa ny mi wy ro ba mi nie
mo na wi zu al nie osza co wa. Oce na ta ka
jest mo li wa w opar ciu w ba da nia mi kro sko -
po we.

2. Ba da nia mi kro sko po we za nie czysz cze -
nia po wie trza s nie zbd ne dla oce ny ak -
tu al ne go sta nu czy sto ci po wie trza bu dyn -
ków w bu do wa ny mi wy ro ba mi za wie ra j cy mi
azbest i s ob li ga to ryj nie [7], po win ny by
okre so wo pro wa dzo ne przy za sto so wa niu
wy ro bów wbu do wa nych we wntrz bu dyn -
ków, do cza su ich usu ni cia.

3. Ba da nia te s nie zbd ne pod czas usu -
wa nia oraz przed i po za ko cze niu de mon -
ta u wo bec bra ku licz bo wych kry te riów
oce ny za nie czysz cze nia po usu ni ciu azbe -
stu, przed po now nym wpro wa dze niem uyt -
kow ni ków.

4. Ba da nia s pod sta w przy j cia od po wied -
niej tech ni ki prac, jej kon ty nu owa nia lub ko rek -
ty oraz sto so wa nia od po wied nie go za bez pie -
cze nia per so ne lu wy ko nu j ce go de mon ta. 

5. Za nie czysz cze nie po wie trza we wntrz -
ne go eks plo ato wa nych bu dyn ków z wbu do -
wa ny mi wy ro ba mi z azbe stem wa ha si
w sze ro kim za kre sie st e py u azbe sto -
we go, do cho dzc w nie ko rzyst nych wa run -

kach do war to ci mo g cych sta no wi za gro -
e nie zdro wia uyt kow ni ków.

6. De mon ta wy ro bów mo e po wo do wa
okre so wy wzrost st e nia py ów azbe stu
w po wie trzu we wntrz nym war to ci mo g -
cych sta no wi za gro e nie zdro wia przy -
szych uyt kow ni ków obiek tu. Po wi nien
by wy ko ny wa ny z naj wy sz sta ran no ci.

7. Oma wia ne ba da nia po win ny by pro -
wa dzo ne przez akre dy to wa ne la bo ra to ria za -
pew nia j ce wia ry god no wy ni ków. Tech ni -
ki ana li zy po win ny po zwa la na zli cza nie
i iden ty fi ka cje ro dza ju wó kien zli cza nych ja -
ko azbe sto we wók na re spi ra bil ne.

Li te ra tu ra:
1. Kry te ria zdro wot ne t. 53 „Azbest i in ne

na tu ral ne wók na mi ne ral ne”, red. In dul ski
J. A., Tu ma cze nie: Szesze nia – D brow ska
N., Wie cek E., Wo niak H. Wa -wa 1990 r.

2. Szesze nia – D brow ska N., Szcz sny
A. D., Dy czek J., Stan kie wicz B. „Eks po zy -
cja za wo do wa i ro do wi sko wa, skut ki, pro -
fi lak ty ka” ód. 2004 r.

3. Ma te ria y kon fe ren cyj ne-szko le nio we,
„Azbest i ma te ria y oraz wy ro by za wie ra j -
ce azbest – Bez pie cze stwo pra cy”,
ód, 2008 r.

4. Szesze nia – D brow ska N., So ba la W.,
„Za nie czysz cze nie ro do wi ska azbe stem,

skut ki zdro wot ne. Ra port z ba da.
ód 2008 r.

5. Ob mi ski A. „Za nie czysz cze nie gleb
azbe stem w ob sza rach an tro po pre sji” pra -
ca dok tor ska (nie pu bli ko wa na) Uni wer sy tet
l ski. 1998 r. 

6. Ob mi ski A. „Za nie czysz cze nie po wie -
trza wók na mi azbe stu a oce na wy ro bów za -
wie ra j cych azbest, Za cz nik: Wy tycz ne
przy go to wa nia ocen sta nu i mo li wo ci
bez piecz ne go uyt ko wa nia wy ro bów za wie -
ra j cych azbest” pra ca sta tu to wa ITB nr NF -
-86/2011, pra ca na uko wa, nie pu bli ko wa na.
Wa -wa 2012 r.

7. Dz.U. 2004, nr 71, poz. 649 Roz po rz -
dze nie Mi ni stra Go spo dar ki, Pra cy i Po li ty -
ki Spo ecz nej z dnia 2 kwiet nia 2004 r.
w spra wie spo so bów i wa run ków bez piecz -
ne go uyt ko wa nia i usu wa nia wy ro bów za -
wie ra j cych azbest oraz Dz.U. 2010 nr 162
poz. 1089 Roz po rz dze nie Mi ni stra Go spo -
dar ki z dnia 5 sierp nia 2010 r. zmie nia j ce
roz po rz dze nie w spra wie spo so bów i wa -
run ków bez piecz ne go uyt ko wa nia i usu wa -
nia wy ro bów za wie ra j cych azbest.

8. Roz po rz dze nie Mi ni stra ro do wi ska
z 4.07.2014 w spra wie stan dar dów emi syj -
nych Dz.U. 2014, poz. 1546.
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SESJA V: TECHNICZNE UWARUNKOWANIA ZWIKSZANIA
IZOLACYJNOCI BUDYNKÓW. GOSPODARKA ENERGETYCZNA

SAMORZDÓW TERYTORIALNYCH REGIONU

Gmi na D bro wa Gór ni cza od kil ku lat
na le y do mi dzy na ro do wych li de rów
miast, któ re dzia a j szcze gól nie in ten -
syw nie na rzecz ochro ny kli ma tu w ra -
mach „Po ro zu mie nia mi dzy Bur mi -
strza mi” – CO VE NANT OF MAY ORS.
Utwo rzo no plan SE AP za wie ra j cy dzia -
a nia na rzecz ochro ny kli ma tu, któ ry
okre la spo so by opty mal ne go osi gni -
cia wy zna czo nych ce lów stra te gicz nych.
Gmi na D bro wa Gór ni cza wci pod no -
si efek tyw no ener ge tycz n i wpy wa
na ob ni e nie szko dli wych sub stan cji
do oto cze nia. Re ali zu je to po przez dzia -

a nia in we sty cyj ne, do fi nan so wa nia oraz
edu ka cj, któ ra nie tyl ko pod no si wie dz
i wia do mo dzie ci, mo dzie y oraz do -
ro sych, ale rów nie przy no si wy mier ne
oszczd no ci. 

Po nad po o wa jed no stek gmin nych
ma ju prze pro wa dzo n kom plek so -
w ter mo mo der ni za cj, a po zo sta e
bu dyn ki s suk ce syw nie mo der ni zo wa -
ne. Dzia a nia te  czo ne s z edu ka cj
w for mie pro gra mów eu ro pej skich, któ -
re wdro o no we wszyst kich szko ach
pod sta wo wych i gim na zjach na te re nie
Mia sta. Sze ro ki za kres uspraw nie do -

ty czy tak e mo der ni za cji owie tle nia
ulicz ne go, sto so wa nia od na wial nych
ró de ener gii, wdro e nia urz dze
wpy wa j cych na za da ne pa ra me try
oraz mo der ni za cji owie tle nia we wntrz -
ne go bu dyn ków. 

Na te re nie Mia sta funk cjo nu je re gu la -
min okre la j cy ko niecz no sto so wa nia
„zie lo nych za mó wie pu blicz nych”
do wszyst kich prze tar gów, a tak e udzie -
la ne s do fi nan so wa nia do eko lo gicz nych
ko tów c.o., przy zna wa ne s do ta cje
do mon ta u ko lek to rów so necz nych,
a tak e do uty li za cji azbe stu. 
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Techniczne
uwarunkowania
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dr in. KAZIMIERZ KONIECZNY
Kierownik Instytutu
Techniki Budowlanej
Oddzia lski

1. WPRO WA DZE NIE

Zgod nie z po wszech nie uzna wa ny mi re -
gu a mi sztu ki bu dow la nej obiek ty bu dow la -
ne na le y pro jek to wa i wzno si w spo sób
za pew nia j cy spe nie nie przez te obiek ty tzw.
wy ma ga pod sta wo wych z jed no cze snym
za pew nie niem, aby obiek ty te za pew nia y
wa ci we wa run ki uyt ko wa nia zgod nie
z ich prze zna cze niem.

W Pol sce wszel ka dzia al no zwi za na
z bu dow nic twem re gu lo wa na jest ak ta mi
praw ny mi z któ rych naj wa niej sze to:
 Usta wa Pra wo bu dow la ne,
 Usta wa o wy ro bach bu dow la nych,
 Roz po rz dze nie Mi ni stra In fra struk tu -

ry z 12 kwiet nia 2002 r. (z ko lej ny mi zmia -
na mi) w spra wie  wa run ków tech nicz nych,
ja kim po win ny od po wia da bu dyn ki i ich usy -
tu owa nie.

W w/w do ku men tach znaj du j si od po -
wied nie za pi sy do ty cz ce wy ma ga sta wia -
nych obiek tom bu dow la nym. Te pod sta wo -
we wy ma ga nia to:
 bez pie cze stwo kon struk cji,
 bez pie cze stwo po a ro we,
 bez pie cze stwo uyt ko wa nia,
 hi gie na, zdro wie i ro do wi sko,
 ochro na przed ha a sem i drga nia mi,
 oszczd no ener gii i izo la cyj no ter -

micz na (od po wied nia cha rak te ry sty ka ener -
ge tycz na oraz ra cjo nal no uyt ko wa nia
ener gii – za pis z usta wy Pra wo bu dow la -
ne),
 zrów no wa o ne wy ko rzy sta nie za so bów

na tu ral nych.

W wy ma ga nie szó ste zwi za ne z oszczd -
no ci ener gii i izo la cyj no ci ter micz n mo -
na w bar dzo skró to wy spo sób opi sa w na -
st pu j cy spo sób:

Obiek ty bu dow la ne i ich in sta la cje
grzew cze, cho dz ce, owie tle nio we
i wen ty la cyj ne po win ny by za pro jek -
to wa ne i wy ko na ne w ta ki spo sób, aby
utrzy ma na ni skim po zio mie ilo
ener gii wy ma ga nej do ich uyt ko wa nia,
przy uwzgld nie niu po trzeb uyt kow -
ni ków i miej sco wych wa run ków kli ma -
tycz nych. Obiek ty bu dow la ne po win -
ny by ener go osz czd ne a tak e
zu y wa jak naj mniej ener gii pod czas
ich bu do wy i roz biór ki.
W Pol sce y je my w kli ma cie w któ rym za -

kres tem pe ra tur i wil got no ci po wie trza wy -
ma ga od nas, aby w obiek tach bu dow la nych
w któ rych y je my, pra cu je my, od po czy wa my
i le czy my si – by a wy ko na na do dat ko wa
ochro na m.in. przed skut ka mi tych czyn ni -
ków ze wntrz nych. Za tem od ze wntrz -
nych prze gród bu dow la nych b dzie my ocze -
ki wa za pew nie nia uyt kow ni kom jak
naj bar dziej kom for to wej i sta bil nej tem pe ra -
tu ry i wil got no ci po wie trza a tak e mo li wie
ni skie go po zio mu ha a su w po miesz cze niach.
Po wszech nie ocze ku je my, i te na sze wy ma -
ga nia po win ny by spe nia ne w spo sób
trwa y i bez ko niecz no ci po no sze nia nad -
mier nych kosz tów na ich spe nie nie.

Zda je my so bie po wszech nie spra w z te -
go, i pa ra me try ener ge tycz ne bu dyn ku bez -
po red nio wpy wa j na kosz ty je go eks plo -
ata cji (kosz ty ogrze wa nia po miesz cze czy

kosz ty cie pej wo dy). Ja ko ener ge tycz na
bu dyn ku ma si tak e ju wkrót ce prze ka -
da nie tyl ko na wy so ko ci czyn szów ale
i na ryn ko wej je go war to ci (ce nie). Wg da -
nych jed nej z naj bar dziej uzna nych w Eu -
ro pie firm kon sul tin go wych (Co pen ha gen
Eco no mics) bu dyn ki zu y wa j obec nie a
ok. 40% wia to we go za po trze bo wa nia
na ener gi. In ne ró da sza cu j t wiel ko
w Eu ro pie na 26% (w Pol sce mo e to by
wiel ko ok. 32%).

Rys. 1. Zu y cie ener gii w Eu ro pie 

Wg obec nych sza cun ków mo na za o y,
e in we sty cje w ener ge ty ce i w re no wa cje ist -
nie j cych bu dyn ków miesz kal nych mo gy by
przy nie w 2020ro ku sys te ma tycz ny rocz -
ny zysk dla spo e czestw pastw UE w wy -
so ko ci 104-175 mld eu ro (w tym w Pol sce
ok. 25 mld eu ro) w za le no ci od stop nia
i ska li in we sty cji prze pro wa dzo nych w la -
tach 2012-2020. Je li ska la tych in we sty cji
by a by na dal kon ty nu owa na, to w 2030 ro -
ku rocz ne zy ski z te go ty tu u mo gy by by na -
wet po dwo jo ne. War to zwró ci uwa g, i re -
no wa cje ist nie j cych bu dyn ków mo g
przy czy nia si rów nie do sze re gu ko rzy -
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ci po red nich, np. zwi za nych z re duk cj
za nie czysz cze nia po wie trza po cho dz ce go
z ogra ni cze nia zu y cia ener gii czy za pew -
nie nia od po wied nie go kli ma tu we wntrz
bu dyn ków, co z ko lei b dzie po zy tyw nie od -
dzia y wa na po pra w zdro wia miesz ka ców.

Przy czy na mi wy so kie go zu y cia ener gii
w bu dyn kach to:

– nad mier ne stra ty cie pa na sku tek nie -
do sta tecz nej izo la cji ter micz nej ze wntrz -
nych prze gród bu dyn ków,

– na dal zbyt ni ska spraw no in sta la cji
grzew czych,

– nie do sta tecz na i zbyt ma o jesz cze umo -
ty wo wa na eko no micz nie wia do mo uyt -
kow ni ków o po trze bie oszczd no ci ener -
gii prze ja wia j ca si jesz cze m.in. bra ku
po wszech ne go sys te mu in dy wi du al ne go
roz li cza nia kosz tów zu y cia ener gii co i cie -
pej wo dy.

Za „uciecz k” cie pa z ogrze wa ne go bu -
dyn ku na ze wntrz od po wia da j wszyst kie
je go prze gro dy ze wntrz ne, to zna czy nie
tyl ko cia ny, lecz rów nie dach, sto lar ka
okien na i drzwio wa a tak e ukad wen ty la -
cyj ny. Nie wol no rów nie na po mi na o udzia -
le pod o gi i fun da men tów czy ewen tu al nie
pod piw ni czo ne go obiek tu. Std te pro blem
ter mo mo der ni za cji ta kich obiek tów po wi nien
do ty czy wszyst kich prze gród. 

Utrzy ma nie sta ej, po praw nej tem pe ra tu -
ry po wierzch ni cian jest pod sta wo wym
czyn ni kiem któ ry po ma ga w uzy ska niu lep -
sze go kom for tu pa nu j ce go w po miesz cze -
niu, nie tyl ko ze wzgl dów ciepl no -wil got no -
cio wych (brak kon den sa cji pa ry wod nej
i bark wa run ków sprzy ja j cych roz wo jo wi
ple ni), ale tak e po przez zmniej sze nie in -
ten syw no ci ru chów kon wek cyj nych po -
wie trza w po miesz cze niu.

Za wsze, gdy cia na bu dyn ku roz gra ni cza
ob sza ry o ró nych wa run kach kli ma tycz nych
(np. mro ny stycz nio wy po ra nek na ze wntrz
i +21ºC w po ko ju miesz kal nym we wntrz bu -
dyn ku), jej prze krój sta je si po lem, na któ -
rym za cho dz ró ne pro ce sy prze ni ka nia
i trans por tu.

Cie po prze ni ka za wsze z ob sza rów o wy -
szej tem pe ra tu rze do miejsc chod niej szych,
a za tem zi m – z ogrze wa ne go po miesz cze -
nia – na ze wntrz. La tem, gdy ma my do czy -
nie nia z wy szy mi tem pe ra tu ra mi na ze -
wntrz – na st pu je prze pyw cie pa do wn trza
bu dyn ku. Na ko lej nych ry sun kach zi lu stro wa -
no pro ble ma ty k. Przy ka dy b d do ty czy
jed no war stwo wych cian ce ra micz nych bez
do dat ko we go ocie ple nia oraz z do cie ple -
niem przy za o e niu, i na ze wntrz pa nu je
tem pe ra tu ra -10ºC (mróz) a we wntrz po -
miesz cze nia w bu dyn ku po wie trze ma + 20ºC.

Rys. 2. Prze pyw cie pa
w cia nie nie ocie plo nej

Rys. 3. Prze pyw cie pa
w cia nie ocie plo nej

Na pierw szym z ry sun ków (rys. 2) wi da,
i we wntrz na po wierzch nia cia ny ma
tem pe ra tu r +10°C, czy li znacz nie ni sz
od tem pe ra tu ry pa nu j cej w po miesz cze niu.
Nie ocie ple nie cian po wo du je w tym przy pad -
ku wy czu wal ny, nie przy jem ny ruch po wie trza,
a ilo ener gii po trzeb na do utrzy ma nia wy -
so kiej tem pe ra tu ry w po miesz cze niu jest bar -
dzo du a. 

W przy pad ku ocie plo nej cia ny (rys. 3) zja -
wi ska te nie wy st pu j – we wntrz na po -
wierzch nia cia ny ma tem pe ra tu r +18°C,
a wic ró ni ca tem pe ra tur po wie trza i we -
wntrz nej po wierzch ni cia ny jest znacz nie
mniej sza. W ocie plo nej cia nie gwa tow ny
spa dek tem pe ra tu ry wy st pu je w ob r bie
ma te ria u ter mo izo la cyj ne go. W tym przy -
pad ku (z ocie ple niem od ze wntrz) uzy sku -
je si znacz nie lep sza aku mu la cj cie pa
oraz sku tecz niej sze za bez pie cze nie
przed kon den sa cj pa ry wod nej w tej prze -
gro dzie ni mie li by my do czy nie nia w przy -
pad ku ocie ple nia tej cia ny od we wntrz.

Ogrze wa nie bu dyn ków, tak sa mo jak ich
scha dza nie (kli ma ty za cja), nie ro ze rwal nie
 czy si z po no sze niem kosz tów. Wy ni ka -
j one z ko niecz no ci za ku pu i in sta la cji od -
po wied nich urz dze, a tak e ich eks plo -
ata cji, czy li cen pa li wa i ener gii elek trycz nej
po trzeb nej do za si la nia pomp i uka dów ste -
ru j cych. Zu y cie ener gii wi e si tak e
z pro blem eko lo gicz ny. Przez ogra ni cze nie
ener go chon no ci obiek tów, ob ni a my zu -
y cie no ni ków ener gii, spo wal nia my wic
tem po wy czer py wa nia za so bów pa liw ko -
pal nych oraz emi sji dwu tlen ku w gla do at -
mos fe ry. 

Dy rek ty wa Par la men tu Eu ro pej skie go
i Ra dy nr. 2002/91 WE z 16 grud nia 2002 ro -
ku w spra wie cha rak te ry sty ki ener ge tycz nej
bu dyn ków oraz ko lej na Dy rek ty wa w tej sa -
mej spra wie z 19 ma ja 2010 ro ku
(nr 2010/31/UE) – zo bo wi zu j wszyst kie
kra je czon kow skie Unii Eu ro pej skiej do po -
pra wy ja ko ci ener ge tycz nej bu dyn ków,
sto so wa nia sys te mów nie kon wen cjo nal -
nych ró de ener gii, prze pro wa dza nia kon -
tro li ener ge tycz nej in sta la cji grzew czo -kli ma -
ty za cyj nych i eg ze kwo wa nia po sia da nia
przez bu dyn ki wia dectw ener ge tycz nych.
Brak ta kie go cer ty fi ka tu ma unie mo li wia
sprze da lub wy na jem bu dyn ków ju ist nie -
j cych oraz od da nie no we go bu dyn ku
do uyt ko wa nia. Dy rek ty wa z 2010 r. wpro -
wa dzi a m.in. wy ma ga nie, aby od 31 grud -
nia 2020 ro ku wszyst kie no wo pro jek to wa ne
bu dyn ki oraz te pod da wa ne ter mo mo der ni -
za cji by y pro jek to wa ne w tzw. stan dar dzie
„o nie mal ze ro wym zu y ciu ener gii”. W od -
nie sie niu do obiek tów uy tecz no ci pu -

blicz nej wy ma ga nia te ma j wej w y cie
od 31 grud nia 2018 ro ku. War to zwró ci
uwa g, i wy ma ga nia te do ty cz kom plek -
su dzia a ca ej bran y bu dow la nej a nie jak
to cz sto mia o miej sce w sze re gu pastw
UE (w tym i na sze go kra ju) frag men ta rycz -
ne go wspie ra nia po je dyn czych sys te mów
czy te po je dyn czych tech no lo gii (np. izo -
la cji cian, czy wy mia ny okien). Pla nu je si,
i w ra mach dzia a w spra wie pod nie sie -
nia efek tyw no ci ener ge tycz nej po win no si
osi gn do 2020 r. oszczd no ener gii
na po zio mie pra wie 20% a do 2030 r. na -
wet 26% w sto sun ku do zu y cia z 2013 r.
przy ogra ni cze niu za nie czysz cze i emi sji
dwu tlen ku w gla (CO2) pro wa dz cych
do zmian kli ma tu w gra ni cach 8-59%. Ko -
rzy ci eko no micz ne wy ni ka j ce z oszczd -
no ci w zu y ciu ener gii to tak e roz wój ak -
tyw no ci go spo dar czej i wzrost licz by
no wych miejsc pra cy w sek to rach zwi za -
nych z ter mo mo der ni za cj. Wy li cze nia
Agen cji Ochro ny ro do wi ska Sta nów zjed -
no czo nych RE PA wska zu j, e ca ko wi te ko -
rzy ci eko no micz ne z te go ty tu u mo g
prze kro czy pó to ra krot n war to oszczd -
no ci zu y cia ener gii. Po zy tyw ne przy ka dy
z efek tów ta kie go po dej cia za ob ser wo wa -
no ju w nie któ rych kra jach UE jak np.,
w Cze chach i Niem czech. 

2. WY BRA NE ZA GAD NIE NIA
FI ZY KI CIEPL NEJ
W CIA NACH ZE WNTRZ NYCH

Pod sta wo wa funk cj cian ze wntrz -
nych jest ochro na bu dyn ku i je go wn trza
przed:

– wy cho dze niem w wy ni ku du ej ró ni -
cy tem pe ra tur w cza sie chod nej cz ci ro -
ku i przed bez po red nim dzia a niem wia tru,

– prze grze wa niem w wy ni ku wy so kiej tem -
pe ra tu ry ze wntrz nej i pro mie nio wa nia so -
necz ne go w cie pej cz ci ro ku,

– opa da mi at mos fe rycz ny mi,
– ha a sem ze wntrz nym.
Jed no cze nie cia ny ze wntrz ne spe nia -

j zwy ke funk cje kon struk cyj ne. Za le nie
od sche ma tu sta tycz ne go prze no sz ob ci -
e nia pio no we i po zio me, a tak e usztyw -
nia j ca a kon struk cj bu dyn ków. Ze wzgl -
dów na izo la cyj no ter micz n cian, a tak e
tem pe ra tu ry na jej po wierzch niach, miej sce
izo la cji ter micz nej w prze gro dzie war stwo -
wej nie ma wik sze go wpy wu na jej wiel -
ko. Prze gro dy ta kie b d ró ni si jed -
nak od mien ny mi wa ci wo cia mi z za kre su
fi zy ki. 

Rys. 7. Kry te rium g bo ko ci
prze ma rza nia
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Dla ilu stra cji te go kry te rium przed sta -
wio no roz ka dy tem pe ra tur w po szcze gól -
nych prze gro dach o ró nej kon struk cji,
przy tem pe ra tu rze ze wntrz nej Te= -10ºC.

Rys. 8. Kry te rium po jem no ci ciepl nej

Za kre sko wa ne po la na prze kro jach prze -
gród ob ra zu j ja ko cio we ró ni ce zdol no ci
prze gród do ma ga zy no wa nia cie pa w swo -
jej ob j to ci.

Naj wik sze efek ty tech nicz ne w prze gro -
dach osi ga si umiesz cza jc izo la cj ter -
micz n mo li wie naj bli ej ze wntrz nej po -
wierzch ni cian.

3. IZO LA CYJ NO CIEPL NEJ
PRZE GRÓD BU DOW LA NYCH

Zgod nie o za pi sa mi ze zno we li zo wa ne -
go w 2013 ro ku Roz po rz dze nia Mi ni stra In -
fra struk tu ry, Bu dow nic twa i Go spo dar ki
Mor skiej w spra wie wa run ków tech nicz nych
ja kie ma j spe nia bu dyn ki i ich usy tu owa -
nie – aby spe ni wy ma ga nia w za kre sie
ochro ny ciepl nej obiek tów bu dow la nych
na le y przy roz pa try wa dwa kry te ria. 

Kry te rium pierw sze po le ga na ogra ni cze -
niu do mak sy mal ne go za po trze bo wa nia
na ener gi pier wot n prze zna czo n
do ogrze wa nia, wen ty la cji i przy go to wa nia
cie pej wo dy w bu dyn ku (wska nik EP).

Mak sy mal n war to wska ni ka EP okre -
la j ce go rocz ne ob li cze nio we za po trze bo -
wa nie bu dyn ku na nie od na wial n ener gi
pier wot n do ogrze wa nia, wen ty la cji, cho -
dze nia, przy go to wa nia cie pej wo dy uyt ko -
wej oraz owie tle nie ob li cza si zgod nie
z po ni szym wzo rem: 

EP = EPH+W + EPC + EPL

[kWh/(m  rok)]

gdzie: 

EPH+W – czst ko wa mak sy mal na war to
wska ni ka EP na po trze by ogrze wa nia,
wen ty la cji oraz przy go to wa nia cie pej wo dy
uyt ko wej,
EPC – czst ko wa mak sy mal na war -

to wska ni ka EP na po trze by cho dze nia,
EPL – czst ko wa mak sy mal na war to

wska ni ka EP na po trze by owie tle nia.

Kry te rium dru gie po le ga na ta kim pro -
jek to wa niu prze gród, by war to ci wspó czyn -
ni ka prze ni ka cie pa U [W/m K] prze gród ze -
wntrz nych (cian, okien i drzwi)
od po wia day wy ma ga niom izo la cyj no ci
ciepl nej, czy li U  U dop.

Zgod nie z w/w Roz po rz dze niem
od 1 stycz nia 2014 r. wpro wa dzo ne zo sta -
o no we bez po red nie wy ma ga nie od no sz -
ce si do prze bu do wy (zmia ny pa ra me trów
uyt ko wych lub tech nicz nych) prze gród bu -
dyn ków uyt ko wa nych, któ re na stp nie b -
d stop nio wo zwik sza ne w 2017 i 2021 r.
Za sto so wa ny w roz po rz dze niu spo sób
sta wia nia wy ma ga wi e si z re ali za cj
po sta no wie zno we li zo wa nej dy rek ty wy
eu ro pej skiej w spra wie cha rak te ry sty ki
ener ge tycz nej bu dyn ków (2010/31/UE).

4. TECH NICZ NE
UWA RUN KO WA NIA DO CIE PLE
CIAN ZE WNTRZ NYCH 

Do cie pla nie bu dyn ków zwi za ne jest ci -
le z ce cha mi zre ali zo wa ne go wcze niej
obiek tu. O wy bo rze kon kret niej me to dy do -
cie ple nio wej cian ze wntrz nych po win ny
de cy do wa wy ni ki szcze gó o wej ana li zy
tech nicz no -eko no micz nej. Ana li za ta po win -
na obej mo wa na st pu j ce za gad nie nia:

– sza cun ko w trwa o bu dyn ku t.j. prze wi -
dy wa ny okres dal szej eks plo ata cji, okre lo ny
na pod sta wie przy j tych w pro jek cie roz wi za
kon struk cyj no -ma te ria o wych i po uwzgld nie -
niu sta nu tech nicz ne go obiek tu,

– stan tech nicz ny cian ze wntrz nych,
a w tym gów nie stan war stwy ze wntrz nej,
jej po wierzch ni, stan w zów i po  cze cian
ze wntrz nych z kon struk cj bu dyn ku oraz
sza cun ko w trwa o cian ze wntrz nych,

– stan ak tu al ne go za wil go ce nia cian
(w tym war stwy izo la cji ciepl nej),

– szcze gó o w ana li z zja wisk ciepl no -wil -
got no cio wych w cia nie przed i po ewen -
tu al nym do cie ple niem,

– prze wi dy wa n trwa o po szcze gól nych
me tod do bie ra ne go do cie ple nia oraz spo -
so by i ter mi ny kon ser wa cji i re mon ty te go do -
dat ko we go do cie ple nia,

– sche ma ty pra cy sta tycz nej cia ny ze -
wntrz nej i po szcze gól nych jej frag men tów,

– ma te ria o -, pra co - i ka pi ta o chon no
po szcze gól nych tech no lo gii.

Jak wi da z po wy szych uwa run ko wa
wy bór wa ci wej me to dy do cie ple nia b dzie
w du ej mie rze za le e od tech no lo gii wy -
ko na nia bu dyn ku, rze czy wi stych wa run -
ków pra cy po szcze gól nych frag men tów
cian ze wntrz nych oraz od ich sta nu. I tak
np. z po wo du sto so wa nia w bu dyn kach re -
ali zo wa nych me to da mi uprze my so wio ny mi
(np. w sys te mie szcze ci skim), oraz ró nych
wad wy ko na nia lub uszko dze nia war stwy
izo la cji ciepl nej (np. w sys te mach W -70, Wk -
-70, OWT -67, OWT -75) be to nów o wik szej
g sto ci ni za ka da no w pro jek tach - cia -
ny tych bu dyn ków cz sto cha rak te ry zo wa -
y si w rze czy wi sto ci wy szy mi war to cia -
mi wspó czyn ni ka prze ni ka nia cie pa k, ni
po win ny, o oko o 0,3–0,5 W/(m2  K).

5. OBEC NIE STO SO WA NE
TECH NO LO GIE OCIE PLE

Obec nie spo ród wszyst kich me tod ocie -
pla nia prze gród pio no wych naj cz ciej wy -
ko rzy sty wa na jest me to da lek ka mo kra.

Wy ma ga nia tech nicz ne do ty cz ce tej me -
to dy naj ob szer niej omó wio ne s w In struk -
cji ITB nr. 334 – Bez spo ino wy sys tem ocie -
pla nia cian ze wntrz nych me to d lek k.

5.1. Me to da lek ka mo kra ocie pla nia
cian bu dyn ku po le ga na wy ko na niu ze -
wntrz nej war stwy prze gro dy ska da j cej si
ko lej no z:

• pyt izo la cji ciepl nej przy mo co wa nych
(sty ro pian, pe na mi ne ral na) do pod o a
przy uy ciu ma sy (za pra wy) kle j cej i do dat -
ko wo cz ni ków me cha nicz nych, z ele men -
ta mi uzu pe nia j cy mi np. kszta tow ni ka mi
kra w dzio wy mi,

• war stwy zbro jo nej, z ma sy (za pra wy) kle -
j cej z wto pio n siat k zbro j c,

• wy pra wy tyn kar skiej na war stwie zbro -
jo nej, wy ko na nej z za pra wy mi ne ral nej lub
ma sy: po li me ro wej lub krze mia no wej (si li ka -
to wej) lub si li ko no wej.

Uy wa si rów nie in nych nazw te go spo -
so bu ocie pla nia prze gród ta kich jak:

• bez spo ino wy sys tem ocie pla nia (BSO),
wg in struk cji nr 334 In sty tu tu Tech ni ki Bu -
dow la nej z 2002 r.,

• zo o ny sys tem izo la cji ciepl nej z wy pra -
wa mi tyn kar ski mi lub ze wntrz ny ze spo lo -
ny sys tem ocie pla nia (ETICS) wg okre le
uy wa nych w tu ma cze niach do ku men tów
eu ro pej skich (wy tycz nych do eu ro pej skich
apro bat tech nicz nych i norm).

Me to da ta do sko na le na da je si do ocie -
pla nia do mów o kon struk cji szkie le to wej,
a po nad to cha rak te ry zu je si a two ci wy -
ko na nia. 

Ma te ria naj cz ciej uy wa ny do ocie ple
w po sta ci sztyw nych pyt. Ma ni sk na si -
kli wo, ale du y opór dy fu zyj ny, czy li sa -
bo prze pusz cza pa r wod n. Utrud nia to od -
pro wa dza nie ze cian wil go ci na ze wntrz,
co nie kie dy mo e do pro wa dzi do ich trwa -
e go za wil go ce nia. 

Rys. 9. Sche mat ocie pla nia
cian ze wntrz nych war stw sty ro pia nu

W tech no lo gii ETICS rów nie cz sto
przy do cie pla niu cian ze wntrz nych wy ko -
rzy stu je si ja ko ma te ria u ter mo izo la cyj ne -
go we n mi ne ral n. Na zwa „we na mi ne ral -
na” ozna cza za rów no we n ka mien n
(skal n), jak i szkla n. W prze ci wie stwie
do pyt sty ro pia no wych jest ela stycz na,
wic a two do pa so wu je si do miej sca,
w któ rym jest uka da na. Za pew nia do bre „od -
dy cha nie” cia ny, ale za wil go co na ma
zmniej szo ne wa ci wo ci cie po chron ne
i nie a two wy sy cha.

Do ocie pla nia cian uy wa si we ny mi -
ne ral nej w od mia nach o red niej g sto ci
50-60 kg/m3 oraz 140-160 kg/m3. Sto so wa -
ne s te nie kie dy we ny la me lo we o ukie -
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run ko wa nym uka dzie wó kien, któ re za st -
pu j ci sze od mia ny te go ma te ria u.

Efek tyw no ocie ple nia za le y przede
wszyst kim od gru bo ci war stwy ter mo izo -
la cyj nej. Po win na ona wy no si mi ni -
mum 10 cm (naj le piej 15 cm), ale war to
sto so wa grub sze ocie ple nie: sam ma te -
ria jest re la tyw nie sto sun ko wo ta ni., a zna -
cz co po pra wia izo la cyj no ciepl n cia -
ny. Z dru giej stro ny nie na le y te
prze sa dza z gru bo ci ocie ple nia, gdy
po wy ej 20 cm mo g po ja wi si pro ble -
my ze sta bil no ci po kry cia i z cza sem mo -
gy by wy st pi pk ni cia i od spo je nia
ocie ple nia.

Rys. 10. cia na ze wntrz na ocie plo na
we n mi ne ral n

Ocie pla nie w sys te mie ETICS (BSO)
wy ma ga du ej sta ran no ci i prze strze ga nia
norm tech no lo gicz nych. Ta kie ocie ple nie
zde cy do wa nie nie na da je si do sa mo dziel -
ne go wy ko na nia, gdy tyn ko wa nie wy ma -
ga du e go do wiad cze nia i wpra wy.

Spo sób wy ko ny wa nia do cie ple i za -
kres nie zbd nych ro bót ja kie mu sz by wy -
ko na ne zo sta bar dzo do kad nie przed sta -
wio ny w In struk cji ITB nr 334/2002 a tak e
w przed mio to wych apro ba tach kra jo wych
i eu ro pej skich. 

5.2. Me to da lek ka su cha na zy wa na jest
su ch ze wzgl du na brak udzia u za praw
i kle jów, a tym sa mym wo dy. Wszyst kie
war stwy mo co wa ne s me cha nicz nie (tzn.
przy po mo cy ko ków, wkr tów, gwo dzi,
itp.). Ocie ple nie w opar ciu o ta tech no lo gie
mo e by uka da prak tycz nie o do wol nej
po rze ro ku oraz w do wol nych wa run kach
po go do wych (wy jt kiem s ule wy). Sto so -
wa ne ma te ria y nie s wra li we na mróz,
po nie wa nie sto su je my za praw, ani kle jów
wy ma ga j cych wo dy. Po mi dzy ele men ty
rusz tu uka da ne jest ocie ple nie. Zde cy do -
wa nie a twiej da si po o y we n, któ ra
jest spr y sta, przez co ide al nie do pa so -
wu je si do wol nych prze strze ni i nie rów -
no ci. Sty ro pian w te go ty pu me to dzie jest
cz sto po mi ja ny, ze wzgl du na swój brak
ela stycz no ci. 

Rys. 11. Kon struk cje do cie pla nych cian me -
to da lek k su ch

6. TRWA O DO CIE PLE

Przez po j cie trwa o ci ro zu mie my spe -
nie nie wy ma ga nych wa ci wo ci uyt ko wych
przez bu dy nek luj je go cz. Za tem okres
uyt ko wa nia bu dyn ku nie de ter mi nu je je go
fi zycz ne znisz cze nie -wy czer pa nie sta nu
gra nicz ne go je go no no ci jest wa run kiem
ko niecz nym, ale nie wy star cza j cym do te -
go, aby bu dy nek uzna za spe nia j cy wy -
ma ga nia trwa o ci. Ko niec okre su uyt ko wa -
nia jest wic zwi za ny z chwi l, gdy bu dy nek
lub je go cz nie spe nia j ju wy ma ga
pro jek to wych, w tym uyt ko wych, a wy ko -
na nie je go mo der ni za cji oka zu je zbyt kosz -
tow ne. 

Jed nym z wy ma ga nych obec nie kry te riów
uyt ko wych dla bu dyn ków ist nie j cych jest
po pra wa wa run ków ciepl no -wil got no cio -
wych, któ r re ali zu je si przez do cie ple nie
prze gród ze wntrz nych. Tak wic do cie ple -
nie jest cz ci bu dyn ku, któ rej trwa o mo -
e de ter mi no wa okres je go uyt ko wa nia. 

Za gad nie nie trwa o ci eks plo ato wa nych
do cie ple wi e si ci le z ja ko ci sto so -
wa nych ma te ria ów, wy ko naw stwem oraz
wa run ka mi eks plo ata cyj ny mi. Za gad nie nie
to wi e si z po j ciem „przy dat no ci uyt -
ko wej” a wic wy ma ga o to i cza su, w ci -
gu któ re go ta ka kon struk cja by a by ob ser -
wo wa na. W pierw szych la tach wy ko ny wa nia
do cie ple bra ko wa o ba zy do któ rej mo na
by od no si trwa o do cie ple cze go na stp -
stwem by o bar dzo ostro ne pro gno zo wa -
nie tej trwa o ci.

Obec nie po sia da my zde cy do wa nie wi cej
wie dzy nt. trwa o ci wy ko ny wa nych do cie ple.
Po wszech nie sto so wa nym spo so bem do cie -
pla nia bu dyn ków w Pol sce jest me to da BSO,
czy li tech no lo gia bez spo ino we go sys te mu
ocie ple. Tech no lo gia ta umo li wia w pro sty
spo sób eli mi na cj wad ciepl nych w ist nie j -
cych bu dyn kach, a tak e za pew nia za bez pie -
cze nie kon struk cji przed bez po red nim wpy -
wem, ro do wi ska. War stwa ocie ple nia sta no wi
jed no cze nie do dat ko we za bez pie cze nie
kon struk cji cian i zcz przed skut ka mi dzia -
a nia wia tru, desz czu i mro zu. Ma to wa ne
zna cze nie w przy pad ku wy st pie nia roz sz czel -
nie nia zcz pio no wych i po zio mych w bu dyn -
kach wiel ko py to wych.

Trwa o do cie ple wy ko na nych we dug
tech no lo gii BSO (tech no lo gia ETICS) jest
okre la na obec nie na oko o 30 lat, ale trwa -
o wy pra wy tyn ko wej ju tyl ko na 5 lat. Do -
wiad cze nia eu ro pej skie po zwa la j jed nak
na stwier dze nie, e w prak ty ce, przy za sto -
so wa niu wy so kiej ja ko ci ma te ria ów, pra wi -
do wym roz wi za niu de ta li fa sa dy oraz od -
po wied nim stan dar dzie wy ko naw stwa, okres
ten mo e ulec znacz ne mu wy du e niu.
Rów no cze nie b dy pro jek to we, wa dli we
wy ko naw stwo, brak wy kwa li fi ko wa ne go nad -
zo ru, a tak e za ja ko ma te ria ów i ak ce -
so riów ocie ple nia, w krót kim cza sie przy czy -
nia j si do stop nio we go nisz cze nia ele wa cji,
co zde cy do wa nie ob ni a jej trwa o. Nie kie -
dy ju po krót kim okre sie eks plo ata cji, ujaw -
nia j si uszko dze nia w war stwie tyn ko wo -
-kle jo wej, a na wet de struk cja wgb na
w war stwie izo la cji ter micz nej.

7. USZKO DZE NIA I NA PRA WA
DO CIE PLE

7.1 Za gad nie nia ogól ne
Zmniej sze nie trwa o ci wy ko na ne go ocie -

ple nia skra ca okres pla no wa ne go uyt ko wa -
nia i po wo du je ko niecz no wy ko na nia je go
na praw. Za le nie od ro dza ju i stop nia uszko -
dze pra ce na praw cze mo g obej mo wa:

– re no wa cj uszko dzo nej wy pra wy tyn kar -
skiej lub po wo ki ma lar skiej,

– na pra w war stwy kle jo wej zbro jo nej siat -
k i re no wa cj wy pra wy tyn kar skiej,

– wy mia n lo kal n wszyst kich warstw sys -
te mu ocie ple nio we go,

– re no wa cj po przez wy ko na nie no we go
ocie ple nia na ju ist nie j cym.

Wy ko na nie na praw jest tech no lo gicz nie
trud niej sze od wy ko na nia no we go ocie ple -
nia, a po nad to wi e si z do dat ko wy mi
kosz ta mi pro wa dze nia ro bót na wy so ko ci.
Ujaw nia j ce si wa dy i uszko dze nia do cie -
ple mo g by na stp stwem nie pra wi do wo -
ci po wsta ych:

na eta pie pro jek to wa nia,
wy ko naw stwa prac ocie ple nio wych,
uyt ko wa nia bu dyn ku.
W tej fa zie wy ko ny wa nia prac do cie ple -

nio wych spo ty ka ne nie pra wi do wo ci po le -
ga j gów nie na:
 za sto so wa nie sys te mów ocie pla nia

na nie wa ci wie przy go to wa nym pod o u,
 wy ko na nie war stwy ocie ple nia w cza sie

nie sprzy ja j cych wa run ków po go do wych,
 nie wa ci we wy ko na nie po  cze ocie -

ple nia z ocie ni ca mi okien i drzwi, 
 nie pra wi do we przy kle ja nie pyt sty ro pia -

no wych 
 nie uka da nie pyt kra w dzia mi na styk

(szcze li ny mi dzy py ta mi),
 nie wa ci we mo co wa nie izo la cji cz ni -

ka mi me cha nicz ny mi,
 nie wa ci we wy ko na nie war stwy zbro -

jo nej, 
 wa dli we wy ko ny wa nia war stwy wierzch -

niej,
 nie wa ci wy do bór ma te ria ów.

7.2. Eks plo ata cja
 Ska e nia mi kro bio lo gicz ne
W no wych, a tak e w star szych bu dyn -

kach, w któ rych prze pro wa dzo no mo der ni -
za cj ocie ple nia, co raz cz ciej za uwa a si
roz wój glo nów i grzy bów. Zja wi sko to wy st -
pu je w wy ni ku gro ma dze nia si nad mier nej
ilo ci wil go ci w war stwie ocie ple nio wej.
Zgro ma dzo na wil go mo e mie ró ne po -
cho dze nie, jed nak e cz sto da je si za uwa -
y b dy uyt kow ni ków w eks plo ata cji
ocie plo nych bu dyn ków. Pod sta wo we przy -
czy ny gro ma dze nia si wil go ci po cho dz -
cej z wn trza bu dyn ków to nie do sta tecz ne
wie trze nie i za kle ja nie kra tek wen ty la cyj nych.
Skut kiem ta kich dzia a mo e by wy st po -
wa nie za grzy bie nia cian czy roz wój glo nów.
Ko ro zja bio lo gicz na mo e by rów nie wy -
ni kiem nie wa ci we go do bo ru ma te ria ów lub
b dów wy ko naw czych.

Pod o a o cha rak te rze or ga nicz nym (tyn -
ki po li me ro we w tym akry lo we) mo g sta no -
wi lep sze pod o e do po ra sta nia przez glo -
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ny i grzy by ni pod o a o cha rak te rze mi ne -
ral nym (tyn ki mi ne ral ne) za wie ra j cym wap -
no, ce ment i in ne sub stan cje po sia da j ce
bar dzo wy so kie pH, s od por niej sze na po -
ra sta nie przez wspo mnia ne mi kro or ga ni zmy.
Z ko lei jed nak je li stwier dzi my, e na osa -
dza nie si,, zie lo nych na lo tów” ma wpyw
chon no tyn ków (a to jest oczy wi ste) to pa -
mi taj my, e tyn ki mi ne ral ne s bar dziej
chon ne i po ro wa te od po li me ro wych.

In ten sy fi ka cja ko ro zji bio lo gicz nej wierzch -
niej war stwy ocie ple nia jest szcze gól nie wi -
docz na w ob sza rach w któ rych brak jest
otwar tej ope ra cji so ca (wy st pu je za cie -
nie nie) a tak e w s siedz twie lo ka li za cji drze -
wo sta nu lub in nej buj nej ro lin no ci. 
 Uyt ko wa nie
Cz sto spo ty ka n nie pra wi do wo ci jest

brak prze gl dów i kon ser wa cji wy pra wy ze -
wntrz nej. Przyj mu je si, e trwa o wy -
pra wy tyn kar skiej po win na by nie mniej -
sza ni 5 lat. Po tym cza sie mo g po ja wi
si wi docz ne ry sy i od pry ski. Mo li we s
rów nie nie wiel kie zmia ny w ko lo rze. Szpa -
chlo wa nie rys, uzu pe nia nie ubyt ków i na -
pra wa uszko dze me cha nicz nych za bez -
pie cza war stwy ocie ple nia przed dal sz
de gra da cj.

7.3. Na pra wa uszko dze do cie ple
Pro ble my uszko dze wy st pu j cych w do -

cie ple niach s do strze ga ne przez wszyst -
kich uczest ni ków pro ce su ocie pla nia, w tym
pro du cen tów sys te mów i eks per tów. Do tych -
czas w Pol sce brak jest jed nak ak cep to wa -
nych po wszech nie tech nicz no -eko no micz -
nych kry te riów w za kre sie ana li zy skut ków
wa dli we go wy ko naw stwa. Stwa rza to po le
do su biek tyw nej oce ny przez po szcze gól -
nych uczest ni ków pro ce su ter mo mo der ni -
za cji. a tak e rze czo znaw ców, co sta je si
klu czo wym pro ble mem tech nicz no -praw nym
przy od bio rze ocie ple nia. Ge ne ru je to praw -
ne spo ry wo kó uste rek (wad) ro bót ocie ple -
nio wych i zwi za ne z tym  da nia ob ni e -
nia wy na gro dze nia, za pa ty od szko do wa nia,
itp. Ist nie je za tem ko niecz no stwo rze nia
mo de lu tech nicz no -praw nej pro ce du ry od -
bio ru ro bót ocie ple nio wych. Klu czo w spra -
w jest oce na ja ko ci wy ko naw stwa, bo wiem
ona jest fi zycz n mia r pro gno zo wa nej
trwa o ci ocie ple nia. W przy pad ku skró ce -
nia okre su uyt ko wa nia ocie ple nia za mie -
rzo ny efekt uzy ska nia oszczd no ci ener -
gii ciepl nej zo sta je po mniej szo ny o koszt
ko niecz nych na praw. Stra ty ma te rial ne s,
nie ste ty, po no szo ne przez miesz ka ców
ocie plo ne go bu dyn ku.

Kry te ria do ty cz ce do pusz czal ne go za kre -
su wad wy ko naw czych i me tod oce ny stop -
nia trwa o ci ocie ple nia po win ny by za war -
te w wa run kach tech nicz nych wy ko na nia
i od bio ru ro bót ocie ple nio wych.

8. DO CIE PLA NIE DO CIE PLE

W Pol sce ju od co naj mniej kil ku na stu lat
po wszech nie ocie pla si do my za po mo c
tzw. me to dy lek kiej mo krej. Jed nak w cz -
ci ocie plo nych w tam tym cza sie bu dyn ków
ochro na cian przed utra t cie pa jest ju nie -

wy star cza j ca. Gru bo sto so wa nych wów -
czas pyt sty ro pia no wych nie od po wia da dzi -
siej szym stan dar dom ener go osz czd no -
ci w bu dow nic twie. 

Co wic zro bi, aby spro sta ak tu al nym
wy ma ga niom prze pi sów bu dow la nych oraz
zre du ko wa kosz ty utrzy ma nia nie ru cho mo -
ci po przez ob ni e nie wy dat ków na ogrze -
wa nie do mu?

Mo na wy ró ni kil ka za kre sów na praw
ocie ple: od ko sme tycz nych, ta kich jak
my cie ele wa cji, po wierzch nio we wzmac nia -
nie struk tur tyn kar skich i ma lo wa nie za bez -
pie cza j ce, przez usu wa nie uszko dzo nych
warstw ze wntrz nych, a do wy ko na nia do -
dat ko we go ocie ple nia na ju ist nie j cym. 

W ta kich sy tu acjach ko niecz nym jest
opra co wa nie od po wied niej oce ny sta nu
tech nicz ne go ist nie j ce go ocie ple nia. Do naj -
wa niej szych kwe stii ta kiej opi nii b dzie usta -
le nie:

– kla sy fi ka cji ognio wej,
– tech ni ki wy ko ny wa nia cian no nych

z uwzgld nie niem ich ewen tu al ne go wzmoc -
nie nia (do ty czy to zwasz cza pre fa bry ko wa -
nych cian war stwo wych),

– ro dza jów warstw nie no nych, któ re
znaj du j si na po wierzch ni cian (tyn ki, po -
wo ki ma lar skie, oka dzi ny ce ra micz ne),

– spo so bu za mo co wa nia ocie ple nia
do pod o a (efek tyw nej po wierzch ni skle je -
nia, roz miesz cze nia za pra wy kle jo wej, licz -
by i ro dza ju cz ni ków oraz sku tecz no ci mo -
co wa nia kle jo we go i me cha nicz ne go,

– sta nu warstw ze wntrz nych ocie ple nia
(roz pa trze nie ich ewen tu al ne go ich usu ni cia),

– ewen tu al nej obec no ci sub stan cji ad -
he zyj nych, za bru dze lub ska e mi kro bio -
lo gicz nych,

– gru bo ci oraz ro dza ju po szcze gól nych
warstw w pod o u i ocie ple niu,

– po wierzch ni nie ocie plo nych pod k tem
ich ocie ple nia. 

Z po wa niej sz sy tu acj ma my do czy nie -
nia wów czas, gdy wy st pu j bar dziej lub
mniej uza sad nio ne oba wy o stan tech nicz -
ny eks plo ato wa ne go ocie ple nia. Wów czas
b dzie my de cy do wa si (w opar ciu o rze -
tel n eks per ty z) na de mon ta sta re go
ocie ple nia a na stp nie wy ko na niu no wej ter -
mo izo la cji. Trze ba mie jed nak wia do -
mo, e wi e si to z do dat ko wy mi kosz -
ta mi ja kie trze ba po nie de mon tu jc oraz
uty li zu jc pier wot ne ocie ple nie. Z uwa gi
na wa g te go pro ble mu – w ka dym z ta -
kich przy pad ków na le a o by za si gn opi -
nii do wiad czo ne go eks per ta wy da nej
w opar ciu o rze tel nie prze pro wa dzo ne ba -
da nia po li go no we i la bo ra to ryj ne a tak e wni -
kli w ana li z do ku men ta cji.
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ne go pro gra mu ter mo mo der ni za cji dla Pol -
ski. Kra ków 2014 r.
wi cic ki A.: Do bór gru bo ci izo la cji ciepl -

nej prze gród. Ma te ria y bu dow la ne 3/2014.
Re no wa cje ró dem du ych oszczd no -

ci i ko em na p do wym go spo dar ki. Prze -
gld Bu dow la ny 3/2014.

Usta wa i wy ro bach bu dow la nych (wraz
z jej no we li za cj) z 13 czerw ca 2013 r.

Wa run ki Tech nicz ne wy ko ny wa nia i od bio -
ru ro bót bu dow la nych. Ze szyt 8. Bez spo ino -
wy sys tem ocie pla nia cian ze wntrz nych
bu dyn ków. In struk cje, wy tycz ne, po rad ni ki,
ITB nr 418/2007 War sza wa.

Za mo row ska R. Wie jak A.: Trwa o
ele wa cji w tech no lo gii ETICS, ich kon ser -
wa cja i re no wa cja. Ma te ria y Bu dow la -
ne 9/2013.
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Badania cian zewntrznych 
w aspekcie poprawy
izolacyjnoci termicznej

1. Wstp

W wie tle za ostrza j cych si prze pi sów
w za kre sie oszczd no ci ener gii i izo la -
cyj no ci ciepl nej [Roz po rz dze nie Mi ni -
stra Trans por tu, Bu dow nic twa i Go spo dar -
ki Mor skiej z dnia 5 lip ca 2013 r.
zmie nia j ce roz po rz dze nie w spra wie
wa run ków tech nicz nych, ja kim po win ny
od po wia da bu dyn ki i ich usy tu owa nie,
[Dz. U. poz. 926] oraz zbli a j cej si da -
ty 31.12.2020, od któ rej w pa stwach
czon kow skich UE wszyst kie no wo po -
wsta j ce bu dyn ki po win ny wy ka zy wa
„nie mal ze ro we za po trze bo wa nie na ener -
gi” [Re cast Dy rek ty wy EPBD
2010/31/UE], po wsta je py ta nie o mo li -
wo mo der ni za cji bu dyn ków ist nie j -
cych. Wród nich licz n gru p sta no wi
bu dyn ki wznie sio ne w tech no lo gii wiel ko -
py to wej. Ener go chon no bu dow nic -
twa wiel ko py to we go w tym ba da nia rze -
czy wi stej izo la cyj no ci ciepl nej prze gród
jest te ma tem, któ re go po czt ki si ga j lat
osiem dzie si tych XX w. 

Jed nym z ta kich wie lo let nich pro gra -
mów ba daw czych re ali zo wa nych w nie -
ist nie j cym ju In sty tu cie Tech no lo gii
i Or ga ni za cji Bu dow nic twa, by pro gram
CPBR 02.21. pt. „Cha rak te ry sty ki ter mo -
izo la cyj ne pio no wych prze gród ze wntrz -
nych w aspek cie ba da ciepl nych”, re ali -
zo wa ny eta po wo w la tach 1983 – 1990,
przez ze spó pod kie run kiem dr in. Hen -
ry ka Krau se. 

2. Dia gno sty ka ciepl na bu dyn ków
ist nie j cych 

W bu dow nic twie wiel ko py to wym pod -
sta wo wym czyn ni kiem po zwa la j cym
na po pra w ja ko ci ener ge tycz nej bu dyn -
ku jest pra wi do wa dia gno sty ka sta nu ist -
nie j ce go prze gród ze wntrz nych. Dia -
gno zo wa nie izo la cyj no ci ciepl nej
prze gród bu dow la nych jest czyn no ci
pra co chon n i wy ma ga j c sze ro kiej
wie dzy z za kre su bu dow nic twa ogól ne go,
a tak e zna jo mo ci norm i prze pi sów
z okre su wzno sze nia obiek tów. Nie zwy -

kle przy dat na jest wie dza z za kre su ma -
te ria o znaw stwa, tech nik i tech no lo gii
wzno sze nia cian w ró nych okre sach hi -
sto rycz nych. Do dat ko wo pro wa dzo ne re -
mon ty lub prze bu do wy to czyn ni ki wpy -
wa j ce na stan tech nicz ny ca o ci obiek tu,
w tym na izo la cyj no ciepl n ca o ci i po -
szcze gól nych ele men tów. Wpyw sta nu
tech nicz ne go izo la cji ciepl nej, na ca ko -
wi t izo la cyj no ciepl n jest zde cy do wa -
nie naj wik szy w przy pad ku prze gród war -
stwo wych z izo la cj ciepl n z we ny
mi ne ral nej (u lo wej) np. sys te my wiel ko -
py to we. Rze czy wi sty stan tech nicz ny
tak za bu do wa ne go ma te ria u jest trud ny
do okre le nia me to da mi bez po red ni mi
np. po przez po miar przy uy ciu prze no -
nych urz dze do po mia ru in -si tu. 

Jed nym z ele men tów dia gno sty ki ciepl -
nej prze gród bu dow la nych s ba da nia ter -
mo gra ficz ne. Pra wi do we wy ko na nie
i opra co wa nie ba da po lo wych ter mo gra -
ficz nych po zwa la na okre le nie ja ko ci
ciepl nej prze gród ba da ne go bu dyn ku,
oraz osza co wa niu ro dza ju i ilo ci li nio wych

dr in. PAWE KRAUSE
Politechnika lska

Wydzia Budownictwa

dr in. TOMASZ STEIDL
Politechnika lska

Wydzia Budownictwa
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i punk to wych most ków ciepl nych. Po mia -
ry ter mo wi zyj ne do ty cz ce okre le nia
nie jed no rod no ci ter mo izo la cyj nej wy -
ko nu je si na bu dyn ku w se zo nie grzew -
czym w cza sie je go eks plo ata cji. Ter mo -
gra fia jest me to d ba daw cz któ ra po le ga
na wi zu ali za cji, re je stra cji i in ter pre ta cji roz -
ka dów tem pe ra tu ry po wierzch ni ba da -
nych obiek tów.

Od czy ty wa nie zdj ter mo wi zyj nych
w bu dow nic twie to pro ces roz po zna nia
przed sta wio nych prze gród na pod sta wie
cech bez po red nich. In ter pre ta cja ob ra -
zów jest po j ciem szer szym w sto sun ku
do od czy ty wa nia; wy ko rzy stu je si tu za -
rów no ce chy bez po red nie jak i ozna ki
po red nie zwi za ne z da nym obiek tem.
In ter pre ta cja to pro ces wnio sko wa nia
de duk cyj ne go, w któ rym na pod sta wie
cech bez po red nich wi docz nych na zo -
bra zo wa niu ter mal nym, in for ma cji z in -
nych zgro ma dzo nych ró de oraz wie dzy
in ter pre ta to ra do cho dzi do za uwa e nia
cech po red nich obiek tu (nie wi docz -
nych bez po red nio na ob ra zie) i wy ja nie -
nia cech obiek tu oraz zwiz ków mi dzy

obiek ta mi a tak e za cho dz cych zja wisk.
W pro ce sie in ter pre ta cji wy ko rzy stu je
si bez po red nie ce chy roz po znaw cze
obiek tów ta kie jak: ksztat, wiel ko,
struk tu ra oraz tek stu ra; oraz ce chy po -
red nie: cie, lo ka li za cja obiek tu, zwiz -
ki z oto cze niem, pra wa fi zycz ne, wie dza
in ter pre ta to ra. Wa ci wa in ter pre ta cja,
prze pro wa dzo na z wy ko rzy sta niem
wszel kich in for ma cji o obiek cie i wie dzy
in ter pre ta to ra po win na wy ja ni okre lo -
ny pro blem. 

Do br me to d dia gno sty ki ciepl nej ele -
men tów po  cze prze gród w tym po  -

cze ele men tów wiel ko py to wych jest
mo de lo wa nie most ków ter micz nych
przy uy ciu pro gra mów kom pu te ro wych.
Przy kad mo de lu po ka za no po ni ej. 

Zna jo mo roz ka du po la tem pe ra tu -
ry jest pod sta wo wym ele men tem po zwa -
la j cym na pra wi do we za pro jek to wa nie
do dat ko wej izo la cji ciepl nej. Wy ko nu jc
pro jekt ter mo mo der ni za cji bu dyn ku,
pro jek tant po wi nien wy ko na po wy sze
mo de lo wa nie dla wy st pu j cych w bu -
dyn ku most ków ter micz nych. Jest to
istot ne m.in. z punk tu wi dze nia wy st -
po wa nia kon den sa cji na we wntrz nej
po wierzch ni prze gro dy (lub w jej wn -
trzu) w miej scach most ków ter micz -
nych, pro wa dz cych do roz wo ju za -
grzy bie nia. 

Ko lej nym, istot nym z punk tu wi dze nia
ener go chon no ci bu dyn ku za gad nie -
niem jest szczel no na prze ni ka nie 
po wie trza. Nie kon tro lo wa na in fil tra cja
po wie trza przez nie szczel no ci w prze -
gro dach bu dow la nych, a w za sa dzie
na po  cze niach prze gród ze sto lar k
okien n i drzwio w zwik sza ener go -

chon no bu dyn ku. In fil tra cja mo e
rów nie wy st po wa na po  cze niach
prze gród ze wntrz nych i we wntrz -
nych, zwasz cza na z czach pio no wych
i po zio mych bu dyn ków wiel ko py to -
wych.

W pol skich prze pi sach wy ma ga nia
szczel no ci po wietrz nej sys te ma tycz nie
s za ostrza ne. W ak tu al nej no we li za cji
roz po rz dze nia w spra wie wa run ków
tech nicz nych, w za cz ni ku nr 2 „In ne wy -
ma ga nia zwi za ne z oszczd no ci
ener gii”, w pun cie 2.3. po da no szczel no
na prze ni ka nie po wie trza ele men tów

obu do wy bu dyn ku ja ko wy móg pro jek to -
wy. Do dat ko wo sfor mu o wa no za le ce nia
co do szczel no ci po wietrz nej bu dyn ków
(punkt 2.3.3.):

• w bu dyn kach z wen ty la cj gra wi ta cyj -
n lub wen ty la cj hy bry do w, szczel no
po wietrz na n50 < 3,0 1/h;

• w bu dyn kach z wen ty la cj me cha nicz -
n lub kli ma ty za cj, szczel no po wietrz -
na n50 < 1,5 1/h.

W ce lu zdia gno zo wa nia a na stp nie
wy eli mi no wa nia nie kon tro lo wa nej in -
fil tra cji w bu dyn ku prze pro wa dzo ny po -
wi nien zo sta test szczel no ci, naj -
cz ciej me to d Blo wer Do or (rys. 13),
zgod nie z Pol sk Nor m. Po zwa la on
na iden ty fi ka cj stop nia szczel no ci
obu do wy bu dyn ku a w po  cze niu z ter -
mo wi zj, de tek cj miejsc nie kon tro lo wa -
nej in fil tra cji, któ re pod da ne by po win -
ny na pra wie.

3. Pod su mo wa nie

W wy ni ku prze pro wa dzo nych ba da
i ana liz ener ge tycz nych dla ró nych bu -
dyn ków wiel ko py to wych mo na sfor mu -
o wa na st pu j ce wnio ski:

• ist nie je znacz ny po ten cja zmniej -
sze nia ener go chon no ci bu dyn ków wiel -
ko py to wych,

• uzy ska nie wy ma ga nej efek tyw no ci
ener ge tycz nej bu dyn ku jest uza le nio ne
w istot ny spo sób od prze pro wa dze nia po -
praw nej i pe nej dia gno sty ki ciepl nej bu -
dyn ku w sta nie ist nie j cym oraz wa ci -
wych roz wi za niach pro jek to wych,

• ter mo mo der ni za cja obej mu j ca je dy -
nie obu do w bu dyn ków wiel ko py to -
wych mo e by sku tecz na tyl ko do pew -
ne go mo men tu. Dal sze zwik sza nie
gru bo ci izo la cji ter micz nej nie skut ku -
je znacz nym ob ni e niem za po trze bo wa -
nia na ener gi,

• po ten cja ter mo mo der ni za cji bu dyn -
ków wiel ko py to wych jest wy so ki, jed nak -
e do pro wa dze nie ich do stan dar du pa -
syw ne go mo e by bar dzo trud ne lub
wrcz nie mo li we (wpro wa dze nie wen ty -
la cji me cha nicz nej z od zy skiem cie pa,
zwik sze nie stop nia prze szkle nia cian
ze wntrz nych);

• za gad nie nia szczel no ci bu dyn ków
wiel ko py to wych, w od nie sie niu do obu -
do wy ze wntrz nej, spo so bu mo co wa nia
sto lar ki okien nej oraz roz wi za w za kre -
sie wen ty la cji, po win ny by pod da ne
szcze gó o wym ba da niom i ana li zom
przy wy ko rzy sta niu me to dy Blo wer Do or,
w kon tek cie nie po gar sza nia mi kro kli ma -
tu wntrz przy po pra wie ja ko ci ener ge -
tycz nej bu dyn ków, 

• nie zwy kle wa nym ele men tem
oszcz dza nia ener gii w ka dym bu dyn -
ku jest wia do mo je go miesz ka ców
w za kre sie pra wi do wej i ener go osz czd -
nej eks plo ata cji.
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Rys. 1. Mo del z cza pio no we go wraz z izo li nia mi.
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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 punk tu wi dze nia za rów no kosz tów jak i do -
bre go sa mo po czu cia to za cho wa nie od po -
wied niej tem pe ra tu ry i wil got no ci. Za kres
tem pe ra tu ry po wie trza, w któ rej czo wiek
czu je si do brze, jest bar dzo zró ni co wa ny.
Za le y on od pre fe ren cji oso bi stych, ubra -
nia, od y wie nia, po ry ro ku, wie ku, pci.
Do uzy ska nia od po wied nie go po zio mu tem -
pe ra tu ry w po miesz cze niach miesz kal nych
w okre sie chod niej szym po trze ba do star -
cza cie pa, a w okre sie go r ce go la ta cho -
du. Ro sn ce kosz ty ogrze wa nia ska nia j
miesz ka ców do szu ka nia spo so bu ogra ni -
cza nia je go zu y cia, naj cz ciej kosz tem
znacz ne go po gor sze nia pa ra me trów mi kro -
kli ma tu we wntrz ne go.

2. Kom fort ciepl ny

Czyn ni ki wa run ku j ce kom fort ciepl ny wy -
da j si by do su biek tyw ne, nie od stra szy -
o to jed nak na ukow ców do sze ro ko za kro jo -
nych prac na t te ma ty k. Naj po wa niej sze
ba da nia nad te ma ty k kom for tu ciepl ne go pro -
wa dzi du ski na uko wiec i in y nier, Ole Fan -
ger. Wy ni ki tych ba da sta y si pod sta w
do opra co wa nia mi dzy na ro do wych norm,
w tym m.in. Pol skiej Nor my PN -EN
ISO 7730: 2006 (Er go no mia ro do wi ska ter -
micz ne go. Wska nik PMV mo na okre li, gdy
zo sta nie oce nio na ak tyw no fi zycz na czo wie -
ka, opor no ciepl na odzie y i gdy zo sta n
zmie rzo ne na st pu j ce pa ra me try ro do wi ska:

tem pe ra tu ra po wie trza, red nia tem pe ra tu ra
pro mie nio wa nia, prd ko ru chu po wie trza
i czst ko we ci nie nie pa ry wod nej. Wska nik
PMV opar ty jest na rów no wa dze ciepl nej cia -
a ludz kie go. Za le ca si, aby wska nik PMV
mie ci si w za kre sie: -0,5<PMV<+0,5

Wska nik PPD zwi za ny z kom for tem
ciepl nym w po miesz cze niu. Sto so wa ny
w in y nier skiej oce nie kom for tu ciepl ne go
po miesz cze (gów nie w ogrzew nic twie,
wen ty la cji i kli ma ty za cji). Jest to prze wi dy -
wa ny od se tek nie za do wo lo nych z wa run ków
ciepl nych pa nu j cych w po miesz cze niu.
Lu dzie wy bie ra j cy war to ci -3, -2, +2, +3
w ska li [PMV] s uwa a ni za oso by nie za -
do wo lo ne z kom for tu ciepl ne go w po miesz -
cze niu.

3. Mi kro kli mat we wntrz ny

Szer szym po j ciem ni kom fort ciepl ny
jest po j cie mi kro kli ma tu we wntrz ne go po -
miesz cze. Pa ra me try mi kro kli ma tu zwi -
za ne z tem pe ra tu r po miesz cze nia na le y
ro zu mie nie tyl ko ja ko jed no znacz nie
okre lo n tem pe ra tu r po wie trza, ale rów -
nie okre la w wy mia rze lo kal nych jej ró -
nic, w tym: lo kal ne kon wek cyj ne ogrze wa -
nie lub ocha dza nie (zwik szo ny ruch
po wie trza), lo kal ne ra dia cyj ne ogrze wa nie
lub ocha dza nie, bez po red ni kon takt z zim -
ny mi po wierzch nia mi (wy mia na przez prze -
wo dze nie), zbyt du y pio no wy gra dient
tem pe ra tur po wie trza, st e nie sub stan cji
szko dli wych w po wie trzu w tym ga zów,
(CO2, CO, NOx) oraz jo nów do dat nich

i ujem nych.Opty mal ne wa run ki mi kro kli ma -
tu, w któ rym prze by wa czo wiek (za miesz -
czo ne w nor mie PN -78/B -03421 [1]) usta -
lo ne s dla okre lo nej ak tyw no ci fi zycz nej
czo wie ka: 

• przy ma ym tem pie me ta bo li zmu (szy -
cie, ksi go wa nie, pi sa nie na ma szy nie): tem -
pe ra tu ra po wie trza w po miesz cze niach (zi -
m) wy no si: 20-22ºC, la tem: 23-26ºC,
wil got no wzgld na zi m (nie za le nie
od ak tyw no ci): 40-60%, la tem: 40-55%
a prd ko ru chu po wie trza zi m – mak sy -
mal nie 0,2m/s, la tem – 0,3m/s; 

• przy red nim tem pie me ta bo li zmu (wbi -
ja nie gwo dzi, tyn ko wa nie) tem pe ra tu ra
po wie trza w po miesz cze niach (zi m) wy no -
si 18-20ºC, la tem – 20-23ºC, wil got no
wzgld na la tem 40-60% a prd ko ru chu
po wie trza zi m – mak sy mal nie 0,2m/s, la -
tem – 0,4m/s; 

• przy du ym tem pie me ta bo li zmu (pra -
ca z sie kie r, prze no sze nie ci kich ma te -
ria ów) tem pe ra tu ra po wie trza w po miesz -
cze niach (zi m) – 15-18ºC, la tem –
18-21ºC, wil got no wzgld na la tem 40-
60% a prd ko ru chu po wie trza 
zi m – mak sy mal nie 0,3m/s, la tem 
– 0,6m/s. (...)

4. Mo ni to ring pa ra me trów po wie trza
w miesz ka niach

Po miar wil got no ci i tem pe ra tu ry

Mo ni to ring tem pe ra tu ry po wie trza i wil got -
no ci prze pro wa dza si za po mo c prze no -
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nych re je stra to rów tem pe ra tu ry i wil got no -
ci, na ogó bez wy wie tla czy. Re je stra tor
po sia da wbu do wa ny czuj nik tem pe ra tu ry
i wil got no ci. Brak wy wie tla cza przy po mia -
rach ci gych jest bar dzo ko rzyst ny z punk -
tu wi dze nia pro wa dze nia po mia rów re pre -
zen ta tyw nych, czy li ta kie, któ re
od zwier cie dla j rze czy wi ste wa run ki eks plo -
ata cji po miesz cze nia miesz kal ne go. 

Wy ni ki po mia rów przed sta wia si za po -
mo c wy kre sów, a na stp nie do ko nu je si
ich ana li zy. 

– za zna czo no war to opty mal n wil got -
no ci 55%.

Prze pyw po wie trza 
w ka na ach wen ty la cyj nych

In nym pa ra me trem, któ ry de cy du je
w miesz ka niu o ja ko ci mi kro kli ma tu jest
spraw no dzia a nia wen ty la cji. Po miar sku -
tecz no ci jej dzia a nia po wi nien by prze pro -
wa dzo ny za wsze po za ko cze niu prac ter -
mo mo der ni za cyj nych. Po mia ry re ali zu je sie
za po mo c ane mo me tru – urz dze nia do po -
mia ru prd ko ci prze py wu po wie trza. Ty po -

wy ane mo metr jest dwu cz cio wym elek tro -
nicz nym przy rz dem wy po sa o nym w wia -
tra czek do po mia ru prd ko ci wia tru oraz ter -
mi sto ro wy czuj nik do po mia ru tem pe ra tu ry
po wie trza. Wia tra czek, o bar dzo lek kiej
kon struk cji, za pew nia do kad ny po miar wia -
tru rów nie przy nie wiel kich prd ko ciach. 

Wpyw pro jek tan ta 
na kszta to wa nie mi kro kli ma tu

Pro jek tant do cie ple nia ma nie wt pli wy
wpyw na kszta to wa nie si wa run ków mi kro -
kli ma tu we wntrz po miesz cze. Zgod nie

z [1], w pro jek cie do cie ple nia po wi nien wy -
ko na ob li cze nia spraw dza j ce kszta to wa -
nie si prze py wu cie pa i wil go ci w ró nych
wa run kach eks plo ata cji. Stan dar to wo do ob -
li cze ciepl no -wil got no cio wych przyj mu je si
jak wa run ki eks plo ata cyj ne tzw wa run ki
nor mal ne tj wil got no eks plo ata cyj na 50%
i sta  tem pe ra tu r eks plo ata cji ti = 20ºC.

Dla tak przy j tych wa run ków na le y wy -
ko na spraw dze nie mo li wo ci kon den sa -
cji na po wierzch ni we wntrz ne j i mi dzy

war stwa mi prze gro dy. Wa run ki Tech nicz ne
[1] na ka zu j spraw dze nie kon den sa cji mi -
dzy war stwo wej i po wierzch nio wej z uwzgld -
nie niem red nich mie sicz nych tem pe ra tur
po wie trza i wil got no ci w od po wied nim kli -
ma cie lo kal nym.

Przy ka do wy wy kres kon den sa cji mi dzy -
war stwo wej dla cia ny trój war stwo wej wiel -
ko py to wej Wk -70, po ka za no na rys. 2. 

Do rzad ko ci w pro jek cie na le y spraw -
dze nie przez pro jek tan ta aku mu la cji wil go -
ci w prze gro dzie w okre sie 1 ro ku, lub prze -
pro wa dze nie ca ko wi tej sy mu la cji.

Czyn nik tem pe ra tu ro wy fRsi, któ re go ob -
li cze nie rów nie jest wy ma ga ne w pro jek -
cie ocie ple nia naj cz ciej jest li czo ny
na cia nie pa skiej z po mi ni ciem wy st pu -
j cych na wet po ocie ple niu bu dyn ku li nio -
wych most ków ciepl nych np. przy ocie ach
okien nych. Zle ca ne jest aby w przy pad ku
po miesz cze o prze wi dy wa nej eks plo ata -
cji in nej ni nor mal ne, wy ko na do dat ko we 
ob li cze nia uwzgld nia j ce nie ty po we za cho -
wa nie si uyt ko wa nia w trak cie eks plo ata -
cji po miesz cze, np. okre so wo zmien n wil -
got no i tem pe ra tu r we wntrz n. Ta kie
dzia a nia po zwo l w przy szo ci unik n wy -
st po wa nia nie ko rzyst nych zja wisk ma j -
cych wpyw na mi kro kli mat ocie plo ne go bu -
dyn ku. 

5. Pod su mo wa nie 

Mi kro kli mat we wntrz ny i je go wpyw
na zdro wie i sa mo po czu cie miesz ka ców nie
jest na chwi l obec n istot nym ele men tem
w pro jek to wa niu do cie ple nia. 

Nie ma wy ma ga pro jek to wych co
do kszta to wa nia ist nie j cych i spraw dzo -
nych w prak ty ce wska ni ków kom for tu.
wia do me kszta to wa nie mi kro kli ma tu po -
miesz cze w bu dyn kach ocie plo nych za -
pew ni o by nie tyl ko re al ne zmniej sze nie zu -
y cia cie pa ale w spo sób zna cz cy
po pra wi o by sa mo po czu cie miesz ka ców.
Wik szo miesz ka ców do cie plo nych bu -
dyn ków nie jest in for mo wa na o mo li wych
do wy st pie nia ne ga tyw nych skut kach ter -
mo mo der ni za cji w przy pad ku nie wa ci we -
go eks plo ato wa nia miesz ka nia. Zda niem
au to rów, zna ko mi ty efekt ener ge tycz ny
i eks plo ata cyj ny da o by wsta wie nie do ka -
de go miesz ka nia pro ste go urz dze nia
do po mia ru ci ge go tem pe ra tu ry i wil got -
no ci po miesz cze, tym ra zem z wy wie -
tla czem, wraz z in struk cj ob su gi co
do utrzy my wa nia w miesz ka niu od po wied -
nich pa ra me trów mi kro kli ma tu.

Li te ra tu ra: 

• Roz po rz dze nie Mi ni stra Trans por tu, Bu -
dow nic twa i Go spo dar ki Mor skiej z dnia 5
lip ca 2013 r. zmie nia j ce roz po rz dze nie
w spra wie wa run ków tech nicz nych, ja kim po -
win ny od po wia da bu dyn ki i ich usy tu owa -
nie, Dz. U. poz. 926.

• La bo ra to rium Bu dow nic twa Ener go -
osz czd ne go „STE KRA” – ma te ria y wa sne.

Rys. nr 1. Wy ni ki po mia rów mi kro kli ma tu [2].

Rys. 2 Wy kres pr no ci pa ry wod nej w cia nie trój war stwo wej Wk -70; 
– mie sic sty cze [2].
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Ma go rza ta, Ma ria MA ZUR uro dzo na w So snow -
cu, obec nie miesz ka w Che mie l skim. Uko -
czy a Wy dzia Bu dow nic twa Po li tech ni ki l -
skiej w Gli wi cach, w spe cjal no ci kon struk cje
bu dow la ne i in y nier skie. Po sia da upraw nie nia bu -
dow la ne do pro jek to wa nia i do kie ro wa nia ro bo -
ta mi bu dow la ny mi bez ogra ni cze, w spe cjal no -
ci kon struk cyj no -bu dow la nej. Uko czy a po nad to
stu dia po dy plo mo we na Wy dzia le Bu dow nic twa
Po li tech ni ki l skiej w Gli wi cach w za kre sie bu -
dow nic twa na te re nach ob j tych eks plo ata cj
górn., kurs my ko lo gicz no -bu dow la ny na pra wach
stu dium po dy plo mo we go pn. „Ochro na bu dyn ków
przed ko ro zj bio lo gicz n” oraz stu dia po dy plo mo -
we na Wy dzia le Pra wa i Ad mi ni stra cji Uni wer sy -
te tu l skie go w Ka to wi cach w za kre sie Ad mi ni -
stra cji i Za rz dza nia. Czo nek l skiej Izby
In y nie rów Bu dow nic twa, Pol skie go Zwiz ku In -
y nie rów i Tech ni ków Bu dow nic twa O/Ka to wi ce,
Pol skie go Sto wa rzy sze nia My ko lo gów Bu dow nic -
twa we Wro ca wiu.
Do wiad cze nie za wo do we
Do uzy ska nia upraw nie pro jek to wych pra co wa -
a w ZPUI „In we st pro jekt -lsk” w Ka to wi cach oraz
„In we st pro jekt” D bro wa Gór ni cza; na stp nie
„Tel bud” w So snow cu, kie row nik dzia u przy go to -
wa nia pro duk cji w za kre sie bu dow nic twa ogól ne -
go i te le tech ni ki oraz nad zór bu do wy in fra struk tu -
ry to wa rzy sz cej na au to stra dzie A -4 (od ci nek
My so wi ce -Ka to wi ce). W la tach 1995-2009 pra -
co wa a w ad mi ni stra cji sa mo rz do wej i rz do wej
m.in. ja ko Po wia to wy in spek tor nad zo ru bu dow la -
ne go w So snow cu na stp nie l ski wo je wódz ki in -
spek tor nad zo ru bu dow la ne go. Ja ko dy rek tor ds.
re ali za cji in we sty cji w „RA BA II” pra co wa a w bu -
dow nic twie prze my so wym obec nie zaj mu je si bu -
dow nic twem miesz ka nio wym. W okre sie 2005
do na dal wy ka dow ca pra wa bu dow la ne go oraz in -
nych te ma tów zwi za nych z bu dow nic twem dla licz -
nych or ga ni za cji i firm szko le nio wych. 

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.

Przed sta wie nie mi sji To wa rzystw
Bu dow nic twa Spo ecz ne go 

W zwiz ku z pre zen ta cj ró ne go ro dza -
ju form bu dow nic twa w aspek cie pro ble ma -
ty ki dzi siej szej kon fe ren cji przed sta wi Pa -
stwu dzia al no To wa rzystw Bu dow nic twa
Spo ecz ne go, ja ko jed n z form bu dow nic -
twa w Pol sce.

Pro gram TBS -ów po wsta w 1996 ro ku
i by fi nan so wa ny do 2009 r. z Kra jo we go
Fun du szu Miesz ka nio we go. Fun dusz by za -
rz dza ny przez bank pa stwo wy – Bank Go -
spo dar stwa Kra jo we go, w ra mach je go mi -
sji pu blicz nej. 

To wa rzy stwa Bu dow nic twa Spo ecz ne go
mo gy za ci ga pre fe ren cyj ne kre dy ty na bu -
do w miesz ka, z du gim okre sem spa ty
i opro cen to wa niem po ni ej ryn ko wych stóp
pro cen to wych. Ich war to wy no si a od kil -
ku na stu do kil ku dzie si ciu mln z. Bank Go -
spo dar stwa Kra jo we go, któ ry zaj mo wa si
ob su g pro gra mu, za war po nad 1800 ta -
kich umów i udzie li kre dy tów na su m
7,2 mld z. Dzi ki Kra jo we mu Fun du szo wi
Miesz ka nio we mu po wsta o w ca ej Pol sce
pra wie 100 tys. miesz ka na wy na jem dla
osób o umiar ko wa nych do cho dach.

Po li kwi da cji KFM -u znik n o ró do fi nan -
so wa nia bu do wy dla TBS -ów. Po mi mo
zo bo wi za nia przez rzd ban ku BGK
do przed sta wie nia no we go sys te mo we go
roz wi za nia pro ble mu udzie la nia po y czek
na ce le miesz ka nio we, do dzi siaj za gad nie -
nie to nie zo sta o usank cjo no wa ne praw nie.
TBS -y ra dz so bie obec nie w in ny spo sób
przy fi nan so wa niu bu dow nic twa, jed nak zna -
cz co ob ni y a si ilo roz po czy na nych bu -
dów a tym sa mym ilo od da wa nych na jem -
com miesz ka. Ry nek miesz ka na wy na jem

jest obec nie w Pol sce bar dzo ubo gi w po rów -
na niu z bo ga ty mi kra ja mi Unii Eu ro pej skiej.
Ryn ki naj mu Nie miec, Fran cji i Wiel kiej Bry -
ta nii od po wia da j za 70,5% war to ci ca e go
ryn ku unij ne go naj mu. W kra jach tych spo ra
cz osób ko rzy sta z naj mu – od 17,3%
w Wiel kiej Bry ta nii do 38,9% w Niem czech.
Na roz wi ni tych ryn kach dzia a j te fir my
i fun du sze in we sty cyj ne czy eme ry tal ne, któ -
re in we stu j w miesz ka nia na wy na jem.
Dzi ki te mu po da nie ru cho mo ci jest wik -
sza, a wic po ten cjal nie dzi ki te mu staw ki
czyn szów mo g by usta la ne na bar dziej przy -
stp nym po zio mie ni w Pol sce (w po rów na -
niu do za rob ków). Spo ry wy bór miesz ka
prze zna czo nych na wy na jem ma te t prze -
wa g, e wzma ga mo bil no spo e cze -
stwa – a twiej prze pro wa dzi si w po szu ki -
wa niu pra cy. Znacz nie pro ciej jest te
zmie ni miesz ka nie wraz ze zmia n po trzeb
(np. na wik sze gdy po ja wia si no wy czo -
nek ro dzi ny) lub prze pro wa dzi si w miej sce,
z któ re go do jazd do pra cy zaj mie co dzien nie
mniej cza su. Ni ska mo bil no osób po szu ku -
j cych pra cy w spo sób bez po red ni ha mu je
pro ce sy re struk tu ry za cji go spo dar ki, utrwa la
lo kal ne i re gio nal ne ró ni ce w po zio mie bez -
ro bo cia, sprzy ja utrwa le niu si ubó stwa i wy -
klu cze nia spo ecz ne go. Roz wój ta nie go bu -
dow nic twa czyn szo we go sta no wi wa ru nek
ko niecz ny do zmia ny mo bil no ci Po la ków.
Z dru giej stro ny jest te in ne (ni w in nych kra -
jach Unii) po dej cie do po sia da nia miesz ka -
nia na wa sno. Dla po rów na nia w Pol sce na -
jem na za sa dach ryn ko wych to spo sób
za bez pie cze nia po trzeb miesz ka nio wych
za le d wie 4,2% Po la ków, co da je Pol sce
21 miej sce pod wzgl dem po pu lar no ci naj -
mu w Eu ro pie na 28 kra jów. Ma my za tem spo -
ro do zmia ny w sys te mie bu do wa nia miesz -
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ka. Brak miesz ka na wy na jem ze sto sun -
ko wo ni ski mi czyn sza mi po wo du je, e wik -
szo Po la ków de cy du je si na kup no lo ka -
lu. Po pra wia my swo je wa run ki miesz ka nio we
kosz tem wy so kie go za du a nia si na la ta, je -
li tyl ko po sia da my tzw. zdol no kre dy to w.
Jest jed nak spo ra gru pa na sze go spo e -
cze stwa, któ rej trud no uzy ska kre dyt
na wa sne M. 

Sta nu te go szyb ko nie uda si zmie ni, bo
i stop nio wo zmie nia trze ba przy zwy cza je -
nia Po la ków, któ re dzi prze wa nie ska nia -
j ich do po sia da nia wa sne go, a nie wy naj -
mo wa ne go da chu nad go w. Z dru giej
stro ny war to za uwa y, e w ci gu ostat -
nich 10 lat czyn sze sta wa y si w Pol sce co -
raz bar dziej przy stp ne. Wy ni ka o to z szyb -
ciej ro sn cych wy na gro dze ni sta wek
czyn szo wych. Po mi dzy ro kiem 2003 i 2013
prze cit ne wy na gro dze nie brut to wro so
w Pol sce o 67,5% (da ne GUS). W tym sa -
mym cza sie prze cit ny czynsz wzrós
o 41,6%.

Re sort In fra struk tu ry i Roz wo ju pla nu je re -
ak ty wa cj pro gra mu wspar cia spo ecz ne go
bu dow nic twa czyn szo we go, gdy w Pol sce
bra ku je ok. 100 tys. lo ka li na wy na jem
o umiar ko wa nych czyn szach. Chce w ten
spo sób wy pe ni lu k w seg men cie miesz -
ka, któ re by y by do stp ne dla osób ze zbyt
wy so ki mi do cho da mi, by wy na j lo kal so -
cjal ny lub ko mu nal ny, a jed no cze nie zbyt
ni ski mi, by ku pi od de we lo pe ra lub wy na -
j miesz ka nie po ce nach ryn ko wych. Pra -
ce nad pro gra mem ma j si za ko czy
w 2015 r. Zgod nie z za o e nia mi te go pro -
gra mu mi ni mum 10 tys. miesz ka na wy na -
jem ma po wsta do 2020 ro ku. Jak in for mu -
je Mi ni ster stwo In fra struk tu ry i Roz wo ju,
pro gram ma przede wszyst kim pre mio wa
pro jek ty, któ re b d skie ro wa ne do grup naj -
bar dziej po trze bu j cych miesz ka nia, jak
ro dzi ny z dzie mi i oso by mo de, a tak e
wspie ra re wi ta li za cje. Z pre fe ren cyj nych
kre dy tów ma j ko rzy sta nie tyl ko TBS, ale
rów nie spó ki gmin ne i spó dziel nie miesz -
ka nio we. Roz pa try wa ne jest rów nie ob ni -
e nie wy ma ga ne go wka du par ty cy pa cyj ne -
go, któ ry obec nie wy no si naj cz ciej
30 pro cent kosz tów bu do wy lo ka lu.

In we sty cje zre ali zo wa ne przez TBS -y
przy udzia le rod ków z kra jo we go

fun du szu miesz ka nio we go i obec nie
– po rów na nie

Bu dow nic two re ali zo wa ne przez To wa rzy -
stwa Bu dow nic twa Spo ecz ne go w Pol sce
re gu lu je usta wa z dnia 26 pa dzier ni -
ka 1995r. o nie któ rych for mach po pie ra nia
bu dow nic twa miesz ka nio we go z kil ko ma
pó niej szy mi zmia na mi do tej usta wy. Okre -
li a ona za sa dy two rze nia to wa rzystw bu -
dow nic twa spo ecz ne go oraz wa run ki bu do -
wy i naj mu za so bów miesz ka nio wych przez
TBS -y. W art. 15 b usta wy w punk cie 3 wy -
ra nie za zna czo no, e za sa dy bu dow nic twa
spo ecz ne go po win ny uwzgld nia ra cjo nal -
ne zu y cie ener gii sta wia jc w roz po rz dze -
niach wy da nych do usta wy wy ma ga nia do -
ty cz ce wa ci wo ci ener ge tycz nych

bu dyn ków. Wnio ski o kre dyt z KFM -u ska -
da ne przez TBS -y do 2009r. opra co wa ne by -
y na pod sta wie wy da wa nych w la -
tach 1997, 2000 i 2007 roz po rz dze
w spra wie szcze gó o wych za sad i try bu
udzie la nia kre dy tów oraz po y czek ze rod -
ków KFM oraz nie któ rych wy ma ga do ty cz -
cych pro jek to wa nia miesz ka fi nan so wa nych
przy udzia le tych rod ków.

Zgod nie z ty mi roz po rz dze nia mi wstp -
ny wnio sek ska da ny do BGK mu sia za wie -
ra m. in ny mi:

•  Kon cep cj ar chi tek to nicz no -bu dow la -
n przed si wzi cia wraz z opi sa mi i szki ca -
mi za wie ra j c ró ne go ro dza ju in for ma cje
a wród nich owiad cze nie, e war to
wska ni ka E dla bu dyn ku b dzie o co naj -
mniej 15% mniej sza od war to ci gra nicz nej
E0 oraz, e przy j te roz wi za nia bu dow la -
ne i in sta la cyj ne b d spe nia wy ma ga nia
do ty cz ce oszczd no ci ener gii ciepl nej za -
war te w prze pi sach tech nicz no -bu dow la -
nych, Pol skich Nor mach oraz ni niej szym roz -
po rz dze niu.

W Roz dzia le 4 te go roz po rz dze nia uj -
to te mat pn. Wa ci wo ci ener ge tycz ne
bu dyn ków fi nan so wa nych przy udzia le kre -
dy tu ze rod ków fun du szu. W roz dzia le tym
w §16 usta lo no wy ma ga nia do ty cz ce wa -
ci wo ci ener ge tycz nych bu dyn ków bu do -
wa nych, roz bu do wy wa nych, prze bu do wy wa -
nych lub ada pto wa nych przy wy ko rzy sta niu
rod ków z Fun du szu po przez za pi sy:

1. war to wska ni ka „E” okre la j ce go
ob li cze nio we za po trze bo wa nie na ener gi
ko co w (cie po) do ogrze wa nia bu dyn ku
w se zo nie grzew czym, wy zna czo ne go zgod -
nie z Pol sk Nor m do ty cz c ob li cza nia se -
zo no we go za po trze bo wa nia na cie po
do ogrze wa nia bu dyn ków miesz kal nych
po win na by mniej sza co naj mniej o 15%
od war to ci gra nicz nej E0 okre lo nej w prze -
pi sach tech nicz no -bu dow la nych,

2. cen tral na in sta la cja cie pej wo dy, za si -
la na w cie po z sie ci ciepl nej, po win na
spe nia na st pu j ce wa run ki:

a) ma te ria prze wo dów in sta la cji cie pej
wo dy po wi nien by do bra ny do jej wa ci wo -
ci tak, aby nie wy st po wa a ko ro zja ani od -
ka da nie si trwa ych osa dów na cian kach
prze wo dów,

b) prze wo dy in sta la cji cie pej wo dy, w któ -
rych jest utrzy my wa na cyr ku la cja po win ny
mie trwa  izo la cj ter micz n o opo rze
ciepl nym nie mniej szym ni 0,5 m2K/W

c) miesz ka nia o po wierzch ni do 44m2 na -
le y za si la tyl ko z jed ne go pio nu cie pej wo -
dy uyt ko wej na miesz ka nie

Za tem stan dard miesz ka w za so bach to -
wa rzystw tak okre lo ny po wo do wa, e bu -
dyn ki TBS wy bu do wa ne wa nie dzi ki
wspar ciu KFM cha rak te ry zu j si tym, e s
ener go osz czd ne – jest mniej strat cie pa,
co dla na jem cy ozna cza ni sze opa ty
za ogrze wa nie. Do bu do wy bu dyn ków uy -
wa no ma te ria ów wy so kiej kla sy, aby spe -
ni te wy ma ga nia i bu dyn ki te na wet dzi siaj
po mi mo zwik sza nia co raz bar dziej wy mo -
gów ener go osz czd no ci, mo na uzna
za do brze wy ko na ne. Ta kie ener go osz -
czd ne bu dow nic two pod wy na jem mia o

spe ni ocze ki wa nia lo ka to rów z uwa gi
na ni skie kosz ty eks plo ata cji.

Obec nie nie ma w Pol sce ad ne go rz do -
we go pro gra mu po pie ra nia bu dow nic twa
miesz ka nio we go. Po li kwi da cji KFM -u
w 2009 r. prze sta y obo wi zy wa omó wio ne
wy ej re gu y roz po rz dze nia. Po zo sta a uak -
tu al nio na usta wa o nie któ rych for mach po pie -
ra nia bu dow nic twa – tekst jed no li ty
z 17 kwiet nia 2015 r., do któ rej nie opra co -
wa no roz po rz dze nia w spra wie no wych wy -
ma ga, ja kie po win ny spe nia lo ka le i bu dyn -
ki bu do wa ne, prze bu do wy wa ne lub
ada pto wa ne przy wy ko rzy sta niu kre dy tów
w ra mach re ali za cji pro gra mów rz do wych
po pie ra nia bu dow nic twa miesz ka nio we go, bo
brak ta kich pro gra mów. Pro jek to wa ne obec -
nie bu dyn ki ma j za tem od po wia da ak tu al -
nym wa run kom tech nicz nym, przez co ob ni -
o ny zo sta po przed ni – wy szy, stan dard
od da wa nych przez TBS -y miesz ka. Oczy -
wi cie sam in we stor – TBS  – mo e wy bu do -
wa bu dy nek bar dziej ener go osz czd ny ni
w prze pi sach, ale jest to je dy nie wy bór a nie
wy móg usta wo wy. Wia do mo, e re ali za cja ta -
kie go obiek tu wy ma ga wik szych na ka dów
fi nan so wych, dla te go in we sto rzy nie de cy du -
j si na wer sje o lep szych pa ra me trach ciepl -
nych, ma jc do dys po zy cji ogra ni czo ne
rod ki wa sne lub kre dy ty ko mer cyj ne.

Efek tyw no ener ge tycz na bu dyn ków
miesz kal nych i uy tecz no ci

pu blicz nej w za so bach TBS -ów

Na pod sta wie ana li zy prze pro wa dzo nej
wród to wa rzystw bu dow nic twa spo ecz ne go
mo na po dzie li ich za so by na dwie gru py:

• pierw sz sta no wi TBS -y, któ re wy bu do -
wa y no we za so by miesz ka nio we i lo ka le
uyt ko we po 1996 r. i za rz dza j tyl ko ni mi, 

• dru g gru p sta no wi TBS -y, któ re oprócz
bu dyn ków wy bu do wa nych po 1996 r. za rz -
dza j star szym mie niem ko mu nal nym lub
prze ka za nym w apor tach przez gmi ny. 

Przy roz pa try wa niu pierw szej gru py na -
le y za uwa y, e zgod nie z przy to czo ny -
mi wcze niej prze pi sa mi wik szo za so -
bów tych TBS -ów spe nia wa run ki
ener go osz czd no ci. Jed nak w zwiz ku
z co raz ostrzej szy mi wy ma ga nia mi wa run -
ków tech nicz nych od no nie izo la cyj no ci
ciepl nej prze gród bu dow la nych nie któ re ze
star szych za so bów miesz ka nio wych tbs -ów
na le a o by ju dzi siaj pod da ter mo mo der -
ni za cji. Jest to roz pa try wa ne w wie lu struk -
tu rach tbs -ów z uwa gi na ko niecz no na -
pra wy sp ka nych cian wy ko na nych np.
z pu sta ków Ytong, bar dzo po pu lar ne go ma -
te ria u bu dow la ne go w po czt kach tbs -
-owej dzia al no ci. Za tem mo e si oka za,
e a twiej te bu dyn ki pod da ter mo mo der -
ni za cji, osi ga jc w ten spo sób lep sze pa -
ra me try izo la cyj no ci cian, co znów wpy -
nie na ni sze zu y cie cie pa ni na pra wia
je dy nie licz ne ry sy po ja wia j ce si na cia -
nach. Z da nych uzy ska nych od TBS -ów wy -
ni ka, e po dej mo wa ne s przez nie dzia a -
nia w kie run ku po zy ska nia rod ków na ta kie
pra ce mo der ni za cyj ne. Np. TBS Biel sko Bia -
a oraz Ty ski TBS za mie rza j w ten spo sób
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po lep sza swo je za so by. Bra ku je tyl ko fi nan -
so wa nia.

Dru ga gru pa ma trud niej sze za da nie,
gdy za rz dza rów nie mie niem, któ re nie
od po wia da ak tu al nym wy mo gom ener go osz -
czd no ci. Te naj star sze za so by – nie któ -
re z XIX wie ku – wy ma ga j naj wik szych na -
ka dów prze zna czo nych na utrzy ma nie ich
we wa ci wym sta nie tech nicz nym. Cz
z tych obiek tów ma jesz cze do dat ko we
utrud nie nie – jest pod opie k kon ser wa to -
ra za byt ków – co cza sa mi bar dzo po dra a
kosz ty prac ter mo mo der ni za cyj nych a nie -
kie dy wrcz unie mo li wia wy ko na nie ja kich -
kol wiek prac. Jed nak w mia r po sia da -
nych rod ków TBS -y ulep sza j swo je za so by
po przez dzia a nia ter mo mo der ni za cyj ne
(ocie ple nie cian, wy mia na sto lar ki okien -
nej) – po pra wia na jest nie tyl ko efek tyw no
ener ge tycz na ale rów nie obiek ty uzy sku -
j no wo cze sny wy gld a na jem cy mo g
za osz cz dzi na opa tach za ogrze wa nie lo -
ka li. Do wy ko ny wa nia prac mo der ni za cyj -
nych TBS -y wy ko rzy sty wa y rów nie do
2009 r. po ycz ki z Kra jo we go Fun du szu
Miesz ka nio we go. Wte dy zgod nie z za pi sa -
mi roz po rz dze wy ko naw czych, przed -
sta wio nych wcze niej w wy ka dzie, obiek -

ty pod da wa ne pro ce so wi ter mo mo der ni za -
cji mu sia y od po wia da pod wy szo nym
o 15% stan dar dom, okre lo nym za po mo -
c wspó czyn ni ka „E”. Je li TBS -y nie ko rzy -
sta y z sys te mu kre dy to wa nia do za bie gów
ter mo mo der ni za cji mu sia y je dy nie wy ko na
j zgod nie z obo wi zu j cy mi w da nym
okre sie prze pi sa mi. Kil ka przy ka dów prze -
pro wa dzo nej ter mo mo der ni za cji z Ty skie go
TBS -u po ka za no na zdj ciach (patrz wyej).

Z danych uzyskanych od TBS-ów wynika,
e mona wyróni 4 grupy towarzystw:

• TBS -y, któ re po sia da j no we bu dyn -
ki – wy bu do wa ne po 1996r. w stan dar dach
KFM -u oraz now sze nie pla nu j w naj bli -
szych la tach ter mo mo der ni za cji i nie zga -
sza j za po trze bo wa nia fi nan so we go, 

• TBS -y, któ re ma j w swo ich za so bach
ma o bu dyn ków star szych ni 20-let nie
i wy ko na y ju w nich pra ce ter mo mo der ni -
za cyj ne np. TBS Ka to wi ce  – bu dyn ki miesz -
kal ne, TBS Ty chy  – bu dyn ki uyt ko we,

• TBS -y po sia da j ce w swo ich za so bach
tyl ko no we bu dyn ki (bu do wa ne po 1996 r.)
ale z np. sp ka ny mi cia na mi ze wntrz ny -
mi  – prze wi du j ter mo mo der ni za cj star -
szych bu dyn ków w mia r po sia da nych rod -
ków lub je li zdo b d fi nan so wa nie, np. TBS

Biel sko-Bia a, TBS Ty chy  – bu dyn ki miesz -
kal ne TBS -y po sia da j ce star sze za so by
w du ej ilo ci np. y wiec ki TBS. Ma j one
wie le do zro bie nia w ce lu po pra wy efek tyw -
no ci ener ge tycz nej za rz dza nych obiek tów
nie tyl ko w za kre sie ocie ple nia cian ale rów -
nie wy mia ny sto lar ki okien nej i zmia ny sys -
te mu ogrze wa nia z w glo we go – pie co we -
go na bar dziej eko lo gicz ne. W tej gru pie
po trzeb ne s kon kret ne fun du sze.

Pod su mo wa nie

Na ko niec zwra cam si do osób de cy du -
j cych o roz dzia le rod ków pu blicz nych
kra jo we go Pro gra mu Ope ra cyj ne go „In fra -
struk tu ra i ro do wi sko” oraz Re gio nal ne go
Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa l -
skie go na la ta 2014-2020 o uwzgld nie nie
struk tur tbs -ów w do stp no ci tych rod ków.
Zwasz cza ape lu j o prio ry te to we wspar cie
dla tych to wa rzystw bu dow nic twa spo ecz -
ne go z naj wik szy mi po trze ba mi w za kre -
sie kom plek so wej mo der ni za cji ener ge -
tycz nej naj star szych bu dyn ków przez nich
za rz dza nych.

TBS pro wa dzc dzia al no sta tu to w
w za kre sie bu do wy miesz ka na wy na jem
w pierw szym okre sie swo jej dzia al no ci po -
lep sza y w istot nym stop niu ry nek nie ru cho -
mo ci. Jed nak li kwi da cja ró da fi nan so wa -
nia w po sta ci KFM -u sku tecz nie za blo ko wa a
mo li wo ci re ali za cji no wych obiek tów, bu -
do wa nych w pod wy szo nym stan dar dzie
ener go osz czd no ci.

Ma jc na uwa dze za po trze bo wa nia
miesz ka nio we Po la ków sza co wa ne na ok.
1 mln miesz ka (15% na sze go spo e cze -
stwa y je w tzw. ubó stwie miesz ka nio -
wym) war to by o by wró ci do zbu do wa nia
sen sow ne go sys te mu wspar cia bu dow -
nic twa czyn szo we go przez pa stwo.
Przy oka zji mo na wy ko rzy sta po ten cja
ka dro wy i te re ny pod bu do w no wych do -
mów po sia da ne przez to wa rzy stwa. Bra ku -
je tyl ko no we go pro gra mu fi nan so wa nia ta -
nie go bu dow nic twa na wy na jem, o któ ry
z te go miej sca w imie niu wszyst kich TBS -
-ów kie ru j apel do Mi ni ster stwa In fra -
struk tu ry i wadz BGK.

Pa wi lon przy ul. Edu ka cji w Ty chach przed ter mo mo der ni za cj 

Ko lej ny pa wi lon przy ul. D brow skie go po ter mo mo der ni za cji

po modernizacji

TECHNICZNE UWARUNKOWANIA ZWIKSZANIA IZOLACYJNOCI BUDYNKÓW.
GOSPODARKA ENERGETYCZNA SAMORZDÓW TERYTORIALNYCH REGIONU
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„Re kre acyj na Do li na – Ma y Staw” 
przy ul. Pu a skie go w Ka to wi cach 
to naj now sze osie dle Ka to wic kiej
Spó dziel ni Miesz ka nio wej 

Naj wik sza w Pol sce po u dnio wej Ka to -
wic ka Spó dziel nia Miesz ka nio wa ja ko jed -
na z nie wie lu kon se kwent nie od lat bu du je
no we miesz ka nia. Obec nie ofe ru je no we lo -
ka le w ele ganc kim, pik nie po o o nym
osie dlu w Do li nie Trzech Sta wów przy ul. Pu -
a skie go, tu obok jed ne go z akwe nów
nie opo dal 400-hek ta ro we go Ka to wic kie go
Par ku Le ne go. To naja trak cyj niej sze miej -
sce w cen trum Ka to wic, a za ra zem w rod -
ku 4-mi lio no wej aglo me ra cji. Lo ka li za cja ta
ozna cza do stp do wiel kich ob sza rów zie -
le ni usy tu owa nych nad kil ko ma sta wa mi 
z uni kal n flo r i fau n, tra sy ro we ro we, rol -
ko stra dy i in nych ogól no do stp nych obiek -
tów spor to wych (np. ba sen, kor ty te ni so we,
no wo cze nie wy po sa o ne miej sca za baw
dla dzie ci, mo dzie y itp.) 

Wo kó osie dla w bli skiej od le go ci do stp -
na jest in fra struk tu ra so cjal na, dro go wa
i sze ro ko roz wi ni ta sie ga stro no micz na,

szko y, ob ki, obiek ty sa kral ne, ban ki, bi blio -
te ka, uczel nie czy lo kal ne lot ni sko „Mu cho -
wiec”. Do ka to wic kie go ryn ku mo na doj
z te go miej sca 20-mi nu to wym spa ce rem.

Osie dle ska da si z czte rech 3-pi tro -
wych 2-klat ko wych bu dyn ków (w su mie 128
miesz ka) bez ba rier ar chi tek to nicz nych
z miej sca mi par kin go wy mi w ga ra ach
pod ziem nych i przy na le ny mi im za my ka -
ny mi ko mór ka mi go spo dar czy mi. Z ich po -
zio mu na wy sze mo na do sta si win da -
mi. Pro jekt cha rak te ry zu je no wa tor ska
ar chi tek tu ra re pre zen tu j ca naj wy sze stan -
dar dy eu ro pej skie. Ar chi tek ci wy bra ni wcze -
niej w kon kur sie za pro jek to wa li no wo cze -
sne bry y bu dyn ków na wzór fal, tak by
na wi zy wa y do gów nych atu tów oko li -
cy – sta wów i zie le ni. Do my po sa do wio no
w ta ki spo sób, by mi dzy ni mi by o do
prze strze ni, aby z okien roz po cie ra si tak
bar dzo po  da ny wi dok na wo d. 

Do miesz ka par te ro wych przy na le 
roz le ge ta ra sy. Miesz ka nia na pi trach
ma j ob szer ne, oszklo ne bal ko ny, któ re ogl -
da ne z ze wntrz nie ja ko „Fa lu j” wo kó ka -
de go bu dyn ku, da jc od nie sie nie do po bli -
skich akwe nów i fal na nich. 

Struk tu ra bu dyn ków obej mu je miesz ka -
nia 2-, 3- i 4-po ko jo we o po wierzch ni od 57
do 85 m2. 

Miesz ka nia w „Re kre acyj nej Do li nie”
mo na na by na pe n wa sno, jak rów -
nie ist nie je mo li wo wy naj mu na okres 5
lat z mo li wo ci wy ku pu. 

Miesz ka nio we Biu ro Po red nic twa
przy Ka to wic kiej Spó dziel ni Miesz ka nio wej
cze ka na za in te re so wa nych. 

Ak tu al nie jest to bez wt pie nia naja trak -
cyj niej sza mo li wo no wo cze sne go za -
miesz ka nia w ser cu l ska. 

Ka to wi ce, dnia 25.05.2015 r.

SPÓDZIELCZO MIESZKANIOWA
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SESJA VI: RÓDA I INSTRUMENTY FINANSOWANIA
KOMPLEKSOWEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW 

I INNYCH FORM OSZCZDNOCI ENERGII

W ar ty ku le przed sta wio no opis
funk cjo no wa nia Fun du szu Ter mo -
mo der ni za cji i Re mon tów (FTiR) Ban -
ku Go spo dar stwa Kra jo we go (BGK)
ja ko in stru men tu fi nan so we go wspie -
ra j ce go pro ces pod no sze nia efek -
tyw no ci ener ge tycz nej bu dyn ków
miesz kal nych i za miesz ka nia zbio ro -
we go. Za kres oma wia nych za gad nie
obej mu je:

– pod sta wy praw ne funk cjo no wa nia
Fun du szu FTiR,

– opis za sad przy zna wa nia pre mii
in we sto rom re ali zu j cym przed si -
wzi cie ter mo mo der ni za cyj ne i/lub re -
mon to we,

– sta ty sty k Fun du szu FTiR od ro -
ku 1999, t. j. od po czt ku je go funk -
cjo no wa nia, 

– przed sta wie nie prak tycz nych
aspek tów we ry fi ka cji au dy tów ener -
ge tycz nych i re mon to wych, obej mu -
j cy pre zen ta cj naj czst szych wt -
pli wo ci in ter pre ta cyj nych, pro ble mów
i b dów po pe nia nych przez au dy to -
rów ener ge tycz nych.

Ar ty ku su y roz po wszech nie niu
obo wi zu j cych stan dar dów wy ko -
na nia au dy tów ener ge tycz nych w ra -
mach Fun du szu FTiR BGK w ce lu
uspraw nie nia re la cji na li nii in we stor -
-au dy tor -bank kre dy tu j cy.

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

Ma riusz WI CZEK – ab sol went Po li tech ni ki
l skiej na Wy dzia le In y nie rii ro do wi ska
i Ener ge ty ki, spe cjal no: Ogrzew nic two, Wen -
ty la cja i Tech ni ki Od py la nia. Ab sol went stu diów
po dy plo mo wych Po li tech ni ki l skiej na Wy dzia -
le Ma te ma tycz no -Fi zycz nym, spe cjal no: Sta -
ty sty ka sto so wa na. Od 1998 r. jest we ry fi ka -
to rem au dy tów ener ge tycz nych i re mon to wych
Gów ne go In sty tu tu Gór nic twa dla Ban ku Go -
spo dar stwa Kra jo we go. Po sia da upraw nie nia
do spo rz dza nia wia dec twa cha rak te ry sty ki
ener ge tycz nej bu dyn ku, lo ka lu miesz kal ne go oraz
cz ci bu dyn ku sta no wi cej sa mo dziel n ca o
tech nicz no -uyt ko w. Jest au dy to rem ener ge -
tycz nym Kra jo wej Agen cji Po sza no wa nia Ener -
gii S.A. oraz cer ty fi ko wa nym Au dy to rem/Eks -
per tem ds. Ener ge ty ki w Pro gra mie NF
Na ro do we go Fun du szu Ochro ny ro do wi ska
i Go spo dar ki Wod nej. W pra cy na uko wej zaj -
mu je si dzia al no ci szko le nio w i ba daw cz
w dzie dzi nie efek tyw no ci ener ge tycz nej w bu -
dow nic twie i prze my le. 

MARIUSZ WICZEK

In for ma cja o za war to ci ar ty ku u:
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Przykad 
kompleksowej
rewitalizacji bloku
mieszkalnego i osiedla
– symulacja
komputerowa

Dr hab. in. arch.
KLAUDIUSZ FROSS
Politechnika lska,
Wydzia Architektury
Euro Projekt Dr Fross

Sy mu la cja kom pu te ro wa re wi ta li za cji przy -
ka do we go blo ku za pre zen to wa na zo sta nie
pod czas wy st pie nia na kon fe ren cji. Na to miast
po ni ej pod kre lo no naj istot niej sze kwe stie
zwi za ne z no wo cze snym po dej ciem do re -
wi ta li za cji osie dla ja ko ca o ci.

Po wszech nie re wi ta li za cje blo ków spro wa -
dza j si do ter mo mo der ni za cji. Z jed nej stro -
ny bar dzo do brze, po nie wa nie tyl ko zmie nia
si stan tech nicz ny bu dyn ku, ale i je go bi lans
ener ge tycz ny.

– Mo na pój o krok da lej. Czy re wi ta -
li za cja osie dli i blo ków ko czy si na ocie -
ple niu bu dyn ku?

– Przy pla no wa niu ka de go re mon tu jest
oka zja aby prze my le kom plek so w re wi ta -
li za cj, za pre zen to wa miesz ka com po dej -
cie wa rian to we w za kre sie mo li wych roz wi -
za jak i kosz tów ko niecz nych do pod j cia.
Ocie ple nie bu dyn ku jest wiet n oka zj
do prze bu do wy stre fy wej cio wej, wy mia ny
bal ko nów na wy god niej sze i es te tycz niej sze
oraz wie lu in nych mo li wych zmian. Nie zro -
bie nie te go kro ku za my ka na kil ka na cie lat
dro g do ja kiej kol wiek dal szej in we sty cji
w za kre sie obiek tu.

– Ja ki jest za kres kom plek so wej re wi ta -
li za cji.

– Jest wie le wa nych za gad nie urba ni stycz -
no -ar chi tek to nicz nych do ty cz cych osie dli
z wiel kiej py ty. Re wi ta li za cja po win na w spo -
sób kom plek so wy roz wi zy wa nur tu j ce
miesz ka ców blo ków aspek ty jak: pro ble my
par kin go we, zie le urz dzo n, stre fy re kre acyj -
ne, ter mo mo der ni za cje, wi ze ru nek ze wntrz -
ny, mo li wo ci roz bu do wy, do sto so wa nie
do obo wi zu j cych prze pi sów bu dow la nych,
eko no mi ka eks plo ata cji, za sto so wa nie ener go -
osz czd nych ró de ener gii i wie le in nych.

– Od cze go na le y roz po cz przy st pie -
nie do re wi ta li za cji.

– Wszel kie de cy zje in we sty cyj ne na le y
roz po cz od prze pro wa dze nia pro fe sjo nal -

nych ba da ja ko cio wych z ana li z po ten cja -
u nie ru cho mo ci. Ta kie po dej cie uza sad nia
pra wi do wo po dej mo wa nych de cy zji. Ba da -
nia ja ko cio we sta no wi ró do wie dzy o rze -
czy wi stych po trze bach i ocze ki wa niach py -
n cych ze ro do wi ska zbu do wa ne go i je go
uyt kow ni ków.

Przy kad re wi ta li za cji

Przy st pie nie do ocie ple nia bu dyn ku jest nie -
po wta rzal n i cz sto je dy na oka zja do zmia -
ny je go wi ze run ku ze wntrz ne go. Do blo ków
miesz kal nych jak by z za sa dy przy pi sa no
naj ta sze roz wi za nie w sys te mie ocie ple
z wy pra w tyn kar sk. Po przez sto so wa nie no -
wo cze snych ma te ria ów oka dzi no wych mo -
na uzy ska o wie le wy sz ja ko obiek tu ni
pier wot nie za o o na.

Pod su mo wa nie

Przy po dej mo wa niu de cy zji o ter mo re no -
wa cji za le ca si prze ana li zo wa nie wszel kich
mo li wych do prze pro wa dze nia w przy szo -
ci dzia a re wi ta li za cyj nych bio rc pod uwa -
g no we prze pi sy bu dow la ne. Wzrost ja ko -
ci funk cjo nal nej mo na uzy ska po przez
do bu do wy atrak cyj nych stref wej cio wych,
szy bów wind, kla tek scho do wych spe nia j -
cych obo wi zu j ce prze pi sy, do sta wie nie
wik szych bal ko nów o nie za le nej kon struk -
cji, prze szklo nych oran e rii. Re wi ta li za cja 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 -
wierzch ni miesz kal nych np. w po sta ci du e -
go sa lo nu. Na to miast przy zmia nie wi ze run -
ku obiek tu war to sto so wa wszyst kie
do stp ne ma te ria y bu dow la ne i sys te my.
Przy re wi ta li za cji osie dla nie mo na za po -
mnie o in nych aspek tach -pro ble mach ko -
niecz nych do roz wi za nia jak: no we par kin -
gi czy te re ny ak tyw nej re kre acji. 

Dr hab. in. arch. Klau diusz FROSS – ab sol went
Wy dzia u Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki l skiej w Gli wi -
cach. Upraw nie nia bu dow la ne bez ogra ni cze do pro -
jek to wa nia i kie ro wa nia ro bo ta mi bu dow la ny mi
w spe cjal no ci ar chi tek to nicz nej. Czo nek l skiej
Okr go wej Izby Ar chi tek tów, l skiej Izby In y nie rów
Bu dow nic twa, Pol skie go To wa rzy stwa Er go no micz -
ne go. Pra cow nik na uko wo -dy dak tycz ny Wy dzia u Ar -
chi tek tu ry Po li tech ni ki l skiej. Za gra nicz ne sta e na -
uko we: Stratc ly de Gra du ate Bus si nes Scho ol
w Glas gow, Chal mers Tech ni cal Uni ver si ty Fa cul ty
of Ar chi tec tu re w Ge te bor gu, Ein dho wen Tech ni cal
Uni ver si ty w Ein dho ven. Uczest nic two w pro gra mie
TEM PUS Pha re pt. „Qu ali ty Ases sment and Fa ci li ty
Ma na ge ment in Ar chi tec tu re”. Au tor wie lu pu bli ka -
cji. Jed na z wa niej szych to mo no gra fia: „Ba da nia ja -
ko cio we w pro jek to wa niu ar chi tek to nicz nym
na wy bra nych przy ka dach”, Wy daw nic two
Po li tech ni ki l skiej w Gli wi cach, 2012 oraz wy da -
nie II e -bo ok 2014. Re fe ra ty pro mu j ce pro ble ma ty -
k ba da ja ko cio wych w pro jek to wa niu na mi dzy -
na ro do wych kon fe ren cjach: AH FE In ter na tio nal
Con fe ren ce on Ap plied Hu man Fac tors and Ero no mics,
HFSI In ter na tio nal Con fe ren ce on Hu man Fac tors Su -
sta ina ble In fra struc tu re, HCI Hu man Com pu ter In te -
rac tion, OKE Ogól no pol ska Kon fe ren cja Er go no micz -
na. Wa sna pra cow nia pro jek to wa Eu ro Pro jekt
od 1991 ro ku. Licz ne pro jek ty i re ali za cje obiek tów:
miesz kal nych, biu ro wych, han dlo wo -usu go wych, ga -
stro no micz nych, me dycz nych, re kre acyj nych. Wa -
niej sze to: park wod ny „Tro pi kal na Wy spa”, ze wntrz -
ne par ki re kre acji „Tro pi kal na Wy spa”
w Mar klo wi cach i „Ra fa” w Ry du to wach, bu dy nek
biu ro wy „Deut sche Bank” w Ryb ni ku, bu dy nek biu -
ro wo -han dlo wy „Ba stra” w Cho rzo wie, fa bry ka i biu -
ra „Pa mas” w Ko lo now skie, szpi tal „Ne fro lux -Sil bud
Pro per ty” w Sie mia no wi cach l skich, roz bu do wa
daw ne go pa a cu Don ner smarc ków w Sie mia no wi -
cach l skich. Lau re at ty tu u i sta tu et ki „Au to ry tet
Bu dow nic twa i Go spo dar ki l skiej 2014” przy zna -
nej przez Ka pi tu  l skiej Izby Bu dow nic twa.

SESJA VII: OCZE KI WA NIA ZWI ZA NE Z RE WI TA LI ZA CJ 
BU DYN KÓW I OSIE DLI MIESZ KA NIO WYCH
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OCZE KI WA NIA ZWI ZA NE Z RE WI TA LI ZA CJ BU DYN KÓW I OSIE DLI MIESZ KA NIO WYCH

Ter mo mo der ni za cja 
im pul sem re wi ta li za cji
osie dli miesz ka nio wych

dr in. ADAM UJMA
Politechnika Czstochowska

dr in. ANNA LIS
Politechnika Czstochowska

Wstp

G bo ka ter mo mo der ni za cja to ze spó
dzia a pro wa dz cych do re duk cji zu -
y cia ener gii. Isto t jest osi gni cie ko -
rzy ci eko no micz nych po le ga j cych
na ob ni e niu opat eks plo ata cyj nych,
ro do wi sko wych zwi za nych ze zmniej -
sze niem emi sji, uyt ko wych do ty cz -
cych po pra wy ro do wi ska wntrz 
i kom for tu oraz spo ecz nych od no sz -
cych si do ogra ni cze nia ubó stwa
ener ge tycz ne go i wy klu cze nia spo -
ecz ne go.

1. Kom plek so wa ter mo mo der ni za -
cja bu dyn ku miesz kal ne go

Po rów na no rocz ne kosz ty ener gii
z kosz ta mi, ja kie po no si li by miesz ka cy
gdy by nie wy ko na no ter mo mo der ni za cji
(rys. 1).

Ob ni y o si zu y cie pr du oraz cie pej
i zim nej wo dy. Uzy ska na pre mia zmniej szy -

a za du e nie z ty tu u za ci gni te go kre dy -
tu, a wa ci cie le sko rzy sta li z ulgi w po dat ku.

Rys. 1. Rocz ny koszt ener gii w sto sun ku do kosz tu bez ter mo mo der ni za cji
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Spa dek zu y cia opa u prze o y si
na 50% re duk cj emi sji (rys. 2). Pod nio -
so si bez pie cze stwo i ja ko uyt ko -
wa nia oraz stan dard miesz ka.

Po lep szy y si wa run ki mi kro kli ma tu
i kom for tu. Ust pi y do le gli wo ci z gru py
symp to mów bu dyn ku cho ro bo twór cze go
(rys. 3).

Rys. 2. Spa dek emi sji za nie czysz cze po ter mo mo der ni za cji

Rys. 3. Symp to my syn dro mu cho re go bu dyn ku

Rys. 4. Udzia kosz tów ener gii w mi ni mal nej eme ry tu rze

Dr in. An na LIS, ad iunkt Wy dzia u Bu dow nic twa
Po li tech ni ki Cz sto chow skiej, au dy tor ener ge tycz -
ny. Zaj mu je si za gad nie nia mi zwi za ny mi z fi zy k
bu dow li, bu dow nic twem ener go osz czd nym oraz
ra cjo na li za cj zu y cia ener gii. Au tor ka oko o 160 pu -
bli ka cji na uko wych i tech nicz no -na uko wych, czo -
nek PZiTB, ZAE, IBP SA Po land oraz PTES.

Dr in. Adam UJ MA, ad iunkt Wy dzia u Bu dow -
nic twa Po li tech ni ki Cz sto chow skiej, au dy tor
ener ge tycz ny. Zaj mu je si za gad nie nia mi zwi -
za ny mi z fi zy k bu dow li, efek tyw no ci ener ge -
tycz n i bu dow nic twem zrów no wa o nym. Au -
tor oko o 200 pu bli ka cji na uko wych
i tech nicz no -na uko wych, czo nek PZiTB i ZAE.

Po pra wi a si sy tu acja fi nan so wa nie -
naj le piej upo sa o nych miesz ka ców.
Udzia kosz tów ener gii w mi ni mal nych za -
rob kach ob ni y si do 7,1%, a w eme ry -
tu rze do 12,7% (rys. 4).

2. Re wi ta li za cja za so bów bu dow la -
nych w miej sco wo ci

Ana li zo wa na in we sty cja oka za a si do -
brym przy ka dem dla in nych pod mio tów
za rz dza j cych obiek ta mi. Przy ka dy
ter mo mo der ni za cji przed sta wia j fot. 1 i 2.

Wnio ski

Kom plek so wa ter mo mo der ni za cja przy -
no si opty mal ne efek ty i naj krót szy czas
zwro tu na ka dów. Ist nie je pil na po trze ba
do tar cia do grup de cy zyj nych z in for ma -
cja mi do ty cz cy mi pro ce dur jej prze pro -
wa dze nia, ko rzy ci z niej py n cych oraz
wska za nia wzor co wo zre ali zo wa nych
przed si wzi.

Fot. 1. Ter mo mo der ni za cja szko y

Fot. 2. Ter mo mo der ni za cja Orod ka 
Kul tu ry i Bi blio te ki
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1. Wpro wa dze nie
Ter mo mo der ni za cja bu dyn ków w Pol sce

prze pro wa dza na jest ju od po nad 30 lat. Po -
czt ko wo, w la tach 80. ubie ge go wie ku dzia -
a nia ter mo mo der ni za cyj ne skon cen tro wa ne
by y na po pra wie izo la cyj no ci cian ze wntrz -
nych i do ty czy y bu dyn ków wy ko na nych w tech -
no lo gii wiel kiej py ty. Od cza su uryn ko wie nia cen
ener gii i cie pa w Pol sce, co na st pi o w po o -
wie lat 90. ubie ge go wie ku, pod sta wo wym po -
wo dem prze pro wa dza nia dzia a ter mo mo -
der ni za cyj nych sta o si zmniej sze nie kosz tów
eks plo ata cji bu dyn ków dzi ki ogra ni cze niu zu -
y cia cie pa na ogrze wa nie. Okres ten mo na
po dzie li na dwa eta py. W pierw szym, któ ry trwa
do po o wy pierw szej de ka dy XXI znacz nie
zwik szy si za kres dzia a ter mo mo der ni za -
cyj nych, wpro wa dzo ne zo sta y no we za bie gi ter -
mo mo der ni za cyj ne ta kie jak wy mia na okien, mo -
der ni za cja in sta la cji ogrzew czych, czy
do cie pla nie stro po da chów. Ze wzgl du na to, e
ja ko ener ge tycz na bu dyn ków wzno szo nych
przed trans for ma cj ustro jo w by a ni ska, dzia -
a nia te kom plek so wo wy ko na ne przy no si y
znacz ne oszczd no ci ener ge tycz ne. W dru gim
eta pie, któ ry trwa do te raz, nie wpro wa dzo no no -
wych za bie gów ter mo mo der ni za cyj nych, lecz te
do tych czas sto so wa ne zo sta y udo sko na lo ne,
tzn. cha rak te ry zo wa y si wik sz efek tyw no -
ci ener ge tycz n. Jed nak dal sza po pra wa efek -
tyw no ci ener ge tycz nej ter mo mo der ni zo wa -
nych bu dyn ków i zbli e nie ich stan dar du
do bu dyn ków o bli sko ze ro wym za po trze bo wa -
niu na ener gi, ja ki zgod nie z wy tycz ny mi
prze kszta co nej Dy rek ty wy o cha rak te ry sty ce
ener ge tycz nej bu dyn ków, ma w Pol sce obo wi -

zy wa od 2021 r., uwa run ko wa na jest za sto so -
wa niem no wych roz wi za tech nicz nych po zwa -
la j cych zmniej szy zu y cie ener gii na pod grze -
wa nie po wie trza wen ty la cyj ne go i wo dy, któ re
nie s do tych czas sto so wa ne w ter mo mo der -
ni za cji bu dyn ków w Pol sce. 

2. Czyn ni ki kszta tu j ce za po trze bo wa nie
i zu y cie cie pa na ogrze wa nie

Wiel ko za po trze bo wa nia cie pa na ogrze -
wa nie wy ni ka z bi lan su strat i zy sków cie pa
w ogrze wa nej cz ci bu dyn ku oraz strat cie pa
w ró dle cie pa i in sta la cji ogrzew czej usy tu owa -
nej po za t stre f. Za po trze bo wa nie na cie po
do star cza ne do bu dyn ku na je go ogrze wa nie ob -
li cza ne jest przy przy j ciu ci le okre lo nych za -
o e za rów no co do wa run ków kli ma tycz nych
w po szcze gól nych mie si cach se zo nu ogrzew -
cze go, jak te spo so bu eks plo ata cji bu dyn ków,
tzn. tem pe ra tu ry we wntrz nej i in ten syw no ci
wen ty la cji. Pro ce du ra tych ob li cze po da na jest
w me to do lo gii ob li cza nia cha rak te ry sty ki ener -
ge tycz nej bu dyn ku. Za tem po pra wa cha rak te -
ry sty ki ener ge tycz nej bu dyn ku opar tej na stan -
dar do wym spo so bie uyt ko wa nia bu dyn ku
mo li wa jest tyl ko dzi ki za sto so wa niu ta kich roz -
wi za, któ re nie po wo du j ob ni e nia stan dar -
du uyt ko wa nia bu dyn ku. 

W rze czy wi sto ci zu y cie cie pa do ogrze wa -
nia bu dyn ku za le y w znacz nej mie rze od spo -
so bu uyt ko wa nia bu dyn ku i po szcze gól nych po -
miesz cze. Wa run kiem ko niecz nym do
uzy ska nia oszczd no ci zu y cia cie pa na ogrze -
wa nie jest wy po sa e nie in sta la cji ogrzew czych
w ter mo sta tycz ne za wo ry grzej ni ko we. W bu -
dyn kach miesz kal nych jed no ro dzin nych z wa -

snym ró dem cie pa po ter mo mo der ni za cji
zu y cie cie pa jest za zwy czaj mniej sze od je go
za po trze bo wa nia. Na to miast w bu dyn kach
miesz kal nych wie lo lo ka lo wych oszczd no ci zu -
y cia cie pa do ogrze wa nia sty mu lo wa ne s
przez sys tem in dy wi du al ne go roz li cza nia kosz -
tów ogrze wa nia. W bu dyn kach, w któ rych
wpro wa dzo no ta ki sys tem zu y cie cie pa jest za -
zwy czaj ni sze od za po trze bo wa nia, na to miast
w przy pad ku bra ku te go sys te mu sy tu acja jest
od wrot na tzn. zu y cie cie pa jest wik sze
od za po trze bo wa nia. 

3. Efek tyw no ener ge tycz na do cie pla nia
cian ze wntrz nych

Efek tyw no ener ge tycz n do cie ple nia cia -
ny ze wntrz nej przy j to okre la na pod sta wie
zmniej sze nia strat cie pa przez t prze gro d
w wy ni ku za in sta lo wa nia na jej ze wntrz nej po -
wierzch ni do dat ko wej war stwy izo la cji ciepl nej. 

Ta ki mo del jest susz ny je dy nie w przy pad -
ku cia ny pe nej, bez otwo rów okien nych. Po -
wszech nie sto so wa ny spo sób wy mia ny okien
w ra mach ter mo mo der ni za cji bu dyn ku, przede
wszyst kim w bu dyn kach wie lo lo ka lo wych, po -
le ga na mon to wa niu no wych okien w miej scu
sta rych okien. Kon se kwen cje ta kie go sta nu rze -
czy s na st pu j ce:

Ze wzgl dów tech nicz nych ze wntrz ne po -
wierzch nie otwo ru okien ne go mo na ocie pli tyl -
ko cien k war stw ma te ria y ter mo izo la cyj ne -
go o gru bo ci nie prze kra cza j cej sze ro ko ci
ra my okien nej, zwy kle do 3 cm. Jest to gru bo
o wie le mniej sza ni sto so wa na obec nie do do -
cie ple nia cian ze wntrz nych, a za tem na obrze -
ach okien po wy ko na niu do cie ple nia cian po -

Wpyw do cie ple
i re gu la cji in sta la cji
grzew czych 
oraz wen ty la cyj nych
na efek tyw no
ener ge tycz n 
bu dyn ków

dr in. KRZYSZ TOF 
KA SPER KIE WICZ
prof. nadzw. In sty tut 
Tech ni ki Bu dow la ne

OCZE KI WA NIA ZWI ZA NE Z RE WI TA LI ZA CJ BU DYN KÓW I OSIE DLI MIESZ KA NIO WYCH



Forum Budownictwa lskiego - wydanie specjalne 2015 81

OCZE KI WA NIA ZWI ZA NE Z RE WI TA LI ZA CJ BU DYN KÓW I OSIE DLI MIESZ KA NIO WYCH

wsta j most ki ciepl ne za rów no w przy pad ku wy -
mia ny, jak te po zo sta wie nia sta rych okien. 

Skut kiem do cie ple nia cia ny jest wik sze za -
g bie nie okna w otwo rze okien nym co po wo du -
je wik sze za cie nie nie po wierzch ni prze zro czy -
stej okna, cze go kon se kwen cja jest zmniej sze nie
zy sków cie pa od na so necz nie nia nie tyl ko po -
cho dz cych od pro mie nio wa nia so necz ne go
bez po red nie go, co jest oczy wi ste, lecz tak e
pro mie nio wa nia roz pro szo ne go, któ re go ró dem
jest ca a po wierzch nia nie bo sko nu.

Efek ty ener ge tycz ne do cie ple nia cia ny ze -
wntrz nej za le  od wiel ko ci mo du u tej cia -
ny, okre la ne go ja ko po wierzch nia cia ny ze -
wntrz nej przy pa da j ca na jed no okno jed ne go
ro dza ju. Im war to te go mo du u jest mniej sza,
tym wik szy jest wpyw li nio wych most ków ciepl -
nych i re duk cji so necz nych zy sków ciepl nych.
Na ry sun ku 1 po ka za no przy ka do we efek ty
ener ge tycz ne do cie ple nia cia ny ze wntrz nej
z otwo rem okien nym, ob li czo ne wg czte rech mo -
de li ob li cze nio wych:

– mo del 1 – ob li cze nia z uwzgld nie niem
wpy wu most ków ciepl nych oraz re duk cji pro mie -
nio wa nia so necz ne go bez po red nie go i roz pro -
szo ne go,

– mo del 2 – ob li cze nia z uwzgld nie niem
wpy wu most ków ciepl nych oraz re duk cji pro mie -
nio wa nia so necz ne go bez po red nie go,

– mo del 3 – uwzgld nio ny je dy nie wpyw
most ków ciepl nych,

– mo del 4 – ob li cze nia w od nie sie niu do cia -
ny pe nej.

War to mo du u tej cia ny przy j ta w ob li cze -
niach wy no si 5 m2.

Z ana li zy da nych na ry sun ku wy ni ka, e naj -
wik szy wpyw na efek tyw no ciepl n do cie -
ple nia ma j stra ty cie pa przez most ki ciepl ne
po wsta j ce na po  cze niu cia ny z oknem. Do -
tych czas w ob li cze niach zy sków cie pa od na -
so necz nie nia uwzgld nia no ich re duk cj wy ni -
ka j c je dy nie ze zmniej sze nia pro mie nio wa nia
bez po red nie go, któ re go wpyw na za po trze bo -
wa nie cie pa do ogrze wa nia jest nie wiel ki. 
Mo del opra co wa ny przez Au to ra po zwa la
uwzgld ni rów nie re duk cj pro mie nio wa nia
roz pro szo ne go do cie ra j ce go do po wierzch ni
okna oraz kon se kwen cje ener ge tycz ne z te go
wy ni ka j ce. Zmniej sze nie zy sków cie pa, któ rych
ró dem jest pro mie nio wa nie so necz ne roz pro -

szo ne po wo du je, e zwik sze nie gru bo ci do -
cie ple nia cia ny po wy ej gra nicz nej war to ci za -
le nej przede wszyst kim od mo du u cia ny ze -
wntrz nej, nie przy no si efek tów ener ge tycz nych. 

4. Efek tyw no ener ge tycz na ter mo mo der -
ni za cji in sta la cji wen ty la cyj nej

W bu dyn kach pod da nych ter mo mo der ni za -
cji, w któ rych wy mie nio ne zo sta y okna na cha -
rak te ry zu j ce si du  szczel no ci, bar dzo a -
two mo na osi gn zmniej sze nie zu y cia
cie pa do ogrze wa nia przez zmniej sze nie in ten -
syw no ci wen ty la cji zwa yw szy, e wg ba da
prze pro wa dzo nych w Da nii, in ten syw no wen -
ty la cji miesz ka a w 63% za le y od za cho wa
ich uyt kow ni ków. Znacz ne ogra ni cze nie in ten -
syw no ci wen ty la cji miesz ka sta no wi o istot -
ny pro blem, szcze gól nie w la tach 90. ubie ge -
go wie ku, kie dy w do du ej cz ci miesz ka
po ja wi y si grzy by ple nio we. Obec nie, po wpro -
wa dze niu obo wiz ku sto so wa nia na wiew ni -
ków po wie trza wen ty la cyj ne go, ska la te go zja -
wi ska zo sta a znacz nie zmniej szo na. Oce n
mak sy mal nej in ten syw no ci wen ty la cji w bu dyn -
kach pod da wa nych ter mo mo der ni za cji, bez

ob ni e nia tem pe ra tu ry we wntrz nej, mo na
prze pro wa dzi przy za sto so wa niu bi lan su ciepl -
ne go, w któ rym za o o no ca ko wi te wy ko rzy sta -
nie cie pa do star cza ne go do po miesz cze i zy -
sków cie pa. Przy ka do we wy ni ki tej ana li zy
po ka za no na rys. 2. 

Z ry sun ku 2. wy ni ka, e zna cz ce oszczd -
no ci zu y cia cie pa na ogrze wa nie po wie trza
wen ty la cyj ne go mo na uzy ska tyl ko w tzw.
przej cio wym okre sie se zo nu ogrzew cze go, czy li
na je go po czt ku i ko cu. 

5. Efek tyw no ener ge tycz na ter mo mo der -
ni za cji in sta la cji ogrzew czych

Spraw no ciepl na obec nie sto so wa nych urz -
dze i wy po sa e nia in sta la cji ogrzew czych osi -
gn a ju wy so ki po ziom, w zwiz ku z czym uzy -
ski wa nie znacz nie wik szych oszczd no ci
ener ge tycz nych ni osi ga ne obec nie nie jest mo -
li we. Do ty czy to za rów no kla sycz nych ró de cie -
pa, ta kich jak ko ty lub wy mien ni ki cie pa, izo la cji
ciepl nej prze wo dów usy tu owa nych w nie ogrze wa -
nej prze strze ni bu dyn ku oraz urz dze do re gu -
la cji cie pa do bu dyn ku i po miesz cze. Za tem dal -
sza po pra wa efek tyw no ci ener ge tycz nej
ele men tów in sta la cji ogrzew czych obec nie in sta -
lo wa nych przy naj mniej w naj bli szej przy szo ci
nie wy da je si mo li wa. 

6. Pod su mo wa nie 
Sto so wa ne obec nie do ter mo mo der ni za cji

bu dyn ków tech ni ki, ma te ria y i urz dze nia osi -
ga j swój pu ap mo li wo ci w za kre sie za pew nia -
nia zmniej sze nia zu y cia ener gii na ogrze wa nie
bu dyn ków. Za sto so wa nie w bu dyn kach pod da -
wa nych ter mo mo der ni za cji roz wi za sto so wa -
nych w bu dyn kach pa syw nych, któ re cha rak te -
ry zu j si bar dzo du  efek tyw no ci
ener ge tycz n w okre sie se zo nu ogrzew cze go, wy -
ma ga prze pro wa dze nia do dat ko wych ana liz
i ba da po li go no wych, na ile po pra wa izo la cyj no -
ci ciepl nej obu do wy bu dyn ku wpy wa prze grze -
wa nie bu dyn ku w okre sie let nim. Za tem ko niecz -
ne jest opra co wa nie no wych roz wi za, gów nie
w dzie dzi nie in sta la cji, któ re po zwo li y by na osi -
gni cie oszczd no ci ener ge tycz nych wy ko rzy -
stu jc po ten cjal ne mo li wo ci ogra ni cze nia zu -
y cia ener gii w in sta la cjach wen ty la cyj nej
i pod grze wa nia wo dy bez ogra ni cza nia kom for -
tu uyt ko wa nia miesz ka i in nych po miesz cze. 

Rys. 1. Wpyw gru bo ci do cie ple nia ma te ria em o wspó czyn ni ku prze wo dze nia cie pa 0,040 W/(m·K)
mo du u cia ny ze wntrz nej z otwo rem okien nym o orien ta cji po u dnio wej, w bu dyn ku usy tu owa nym w War -
sza wie. 

Rys. 2. Mak sy mal na red nia krot no wy mia ny po wie trza, od po wia da j ca tem pe ra tu rze we wntrz nej rów -
nej 20°C, w bu dyn kach od po wia da j cych wy ma ga niom nor mo wym z prze o mu lat 70 (1) i 80 (2) ubie ge -
go wie ku przed ter mo mo der ni za cj i po ter mo mo der ni za cji, w któ rych moc ciepl n in sta la cji cen tral ne go
ogrze wa nia do sto so wa no do zmniej szo nych strat cie pa sto su jc nor m PN -B -03430:1994 (3) lub PN -
-EN 12832: 2006 (4)
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W ar ty ku le przed sta wio no kon cep cj
za sto so wa nia me to dy ko re lo wa nia go dzi -
no we go (w ka dej go dzi nie do by) za po -
trze bo wa nia na cie po grzew cze w bu dyn -
ku miesz kal nym ze zmien n ilo ci
po zy ski wa ne go cie pa z ko lek to rów so -
necz nych.

Za kres oma wia nych za gad nie obej mu je:
– gów ne za o e nia i opis pro po no wa nej

me to dy,
– okre le nie ak tu al nie sto so wa nych me tod

do bo ru in sta la cji z ko lek to ra mi so necz ny mi,
– omó wie nie wad i za let pro po no wa nej

me to dy.
Przed sta wio ne w ar ty ku le wy ni ki ana liz

opar to na do ko na nych ob li cze niach dla przy -
ka do we go do mu jed no ro dzin ne go. Re zul ta -
ty ob li cze ze sta wio ne z go dzi no wym za so -
bem ener gii po zy ski wa nej z ko lek to ra
so necz ne go po zwa la j okre li za kres sto so -
wal no ci ko lek to rów w kon tek cie utrzy my wa -
nia kom for tu ciepl ne go w po miesz cze niach
ogrze wa nych. 

W przed sta wio nej me to dzie po przez
uwzgld nie nie lo ka li za cji bu dyn ku i je go
usy tu owa nia wzgl dem stron wia ta oraz

okre le nie go dzi no we go za po trze bo wa nia
na cie po grzew cze (hi sto rycz ne da ne me te -
oro lo gicz ne) uzy sku je my lep sze pod sta wy

do okre le nia krzy wej grza nia ana li zo wa ne -
go bu dyn ku oraz pa ra me trów re gu la cji je go
sys te mu ogrze wa nia. 

KRY STY NA OLEJ NI CZAK MA REK BIE NIEC KI

Ko lek to ry so necz ne 
w re ali za cji 
za po trze bo wa nia na cie po 
w bu dyn kach 
miesz kal nych

Marek BIE NIEC KI uko czy stu dia na Wy dzia -
le Me cha nicz no -Ener ge tycz nym Po li tech ni ki l -
skiej w Gli wi cach ze spe cjal no ci ciepl ne sys -
te my ener ge tycz ne. Po stu diach pod j pra c
w Za ka dzie Ba daw czo - Pro jek to wym ENER GO -
CHEM w Gli wi cach na sta no wi skach od asy -
sten ta do kie row ni ka Pra cow ni Ba da Ciepl nych.
Od 1994 r. pra cu je w Gów nym In sty tu cie Gór -
nic twa, na sta no wi sku kie row ni ka La bo ra to rium
Efek tyw no ci Wy twa rza nia i Uyt ko wa nia
Ener gii w Za ka dzie Oszczd no ci Ener gii
i Ochro ny Po wie trza. 
Po sia da upraw nie nia au dy to ra ener ge tycz ne go
KA PE S.A. nr 0121/2000 oraz we ry fi ka to ra opi -
niu j ce go pra wi do wo da nych za war tych
w spra woz da niach rocz nych oraz za sad no ci
ska da nia wnio sków o wy da nie wia dectw po -
cho dze nia z ko ge ne ra cji. Gów ne za in te re so wa -
nia na uko we to pla no wa nie za opa trze nia w pa -
li wa oraz ener gi miast i gmin, ra cjo na li za cja
wy twa rza nia i uyt ko wa nia pa liw i ener gii, ter -
mo mo der ni za cja, ochro na po wie trza, od na -
wial ne ró da ener gii. W cha rak te rze kie row ni -
ka ze spo u pro wa dzi pro jek ty ba daw cze
w za kre sie: 
– ze ro emi syj nej go spo dar ki ener gi w wa run -
kach zrów no wa o ne go roz wo ju Pol ski do 2050
ro ku, 
– zwik sze nia wy ko rzy sta nia ener gii z od na wial -
nych ró de ener gii w bu dow nic twie, 
– no wych, eko lo gicz nych i bez piecz nych tech -
no lo gii w wy twa rza niu i kon wer sji ener gii, 
– me tod oce ny efek tyw no ci ener ge tycz nej
i eko no micz nej za sto so wa mie sza nek pa li wo -
wych w ener ge ty ce za wo do wej,
– me to dyk li cze nia kosz tów pro duk cji jed nost -
ki ener gii wy twa rza nej w ko tach prze my so -
wych w opar ciu o mie szan ki pa li wo we w gla
i bio ma sy,
– opra co wa nia tech no lo gii zga zo wa nia w gla
dla wy so ko efek tyw nej pro duk cji pa liw i ener -
gii elek trycz nej.

Krystyna OLEJ NI CZAK z wy kszta ce nia jest fi zy kiem, uko czy a stu dia na Uni wer sy te cie l skim;
Wy dzia Ma te ma ty ki, Fi zy ki i Che mii w Ka to wi cach, a na stp nie w 1995 r. Stu dia Po dy plo mo we: Ochro -
na ro do wi ska Przy rod ni cze go i Za so bów Mi ne ral nych w Aka de mii Gór ni czo-Hut ni czej w Kra ko wie.
Po stu diach roz po cz a pra c w Gów nym In sty tu cie Gór nic twa, obec nie w Za ka dzie Oszczd no ci
i Ochro ny Po wie trza. Przez wie le lat pro wa dzi a pra ce ba daw cze w ró nych za kre sach:
– opra co wa nia me tod oce ny wa sno ci w gli ak tyw nych. Wy ni ki prac nad wa sno cia mi sor ben tów
w glo wych i w gli ak tyw nych dla ce lów oczysz cza nia wo dy i cie ków zo sta y wy ko rzy sta ne w pro -
ce sach wdro e nio wych. W 1984 ro ku otrzy ma a na gro d Mi ni stra Na uki, Szkol nic twa Wy sze go i Tech -
ni ki za udzia w re ali za cji pra cy za opra co wa nie i wdro e nie tech no lo gii w gli ak tyw nych i sor ben tów
w glo wych na ba zie w gla ka mien ne go ty pu 33 z KWK „No wy Wi rek”,
– oprac. eks perc kich zwi za nych z ochro n ro do wi ska, a mia no wi cie: kom plek so wych ocen od dzia -
y wa nia na ro do wi sko obiek tów prze my so wych i ko mu nal nych, prze gl dów eko lo gicz nych za ka dów
pra cy i gmin, stu diów i oce ny uci li wo ci dla po wie trza at mos fe rycz ne go za ka dów prze my so wych
i obiek tów go spo dar ki ko mu nal nej, pro gra mów ochro ny ro do wi ska dla gmin, pla nów go spo dar ki
od pa da mi, wpro wa dza nia sys te mu za rz dza nia ro do wi sko we go w za ka dach pra cy. Od oko o 15 lat
zaj mu je si te ma ty k zwi za n z po zy ski wa niem oraz efek tyw nym wy twa rza niem i uyt ko wa niem pa -
liw i ener gii. Pra ce do ty cz: pla no wa nia ener ge tycz ne go w gmi nach, au dy tin gu ener ge tycz ne go i efek -
tyw no ci ener ge tycz nej w za kre sie od zy sku ener gii w pro ce sach prze my so wych, ener ge ty ki pro su -
menc kiej. Jest au to rem lub wspó au to rem kil ku dzie si ciu ar ty ku ów i pro jek tów ba daw czych
zwi za nych z te ma ty k eko lo gii i ener gii. 
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Wykorzystanie
odnawialnych róde energii 
w istniejcych
budynkach mieszkalnych

Ener gia od na wial na to ter min bar dzo nie -
pre cy zyj ny, bo wiem po gb szym za sta no -
wie niu si nad tym po j ciem do cho dzi my
do wnio sku e ener gia od na wial na tak na -
praw d nie ist nie je. Dla cze go? Je den z fi -
la rów ener gii od na wial nej So ce w glo bal -
nej ska li cza su nie jest ró dem
od na wial nym. Je go funk cjo no wa nie w pew -
nym mo men cie do bie gnie kre su i prze sta -
nie sta no wi ró do ener gii dla na szej pla -
ne ty. Po dob nie jest z po zo sta y mi ró da mi
ener gii cz sto po chod ny mi od So ca
trak to wa ny mi ja ko od na wial ne. Czym za -
tem s ró da bd skd po cho dzi ener -
gia od na wial na?

Za ró da ener gii od na wial nej przy j o si
uwa a ener gi po zy ski wa n z cy klicz nie
po wta rza j cych si pro ce sów przy rod ni -
czych, któ rych funk cjo no wa nie z per spek -
ty wy cza su y cia czo wie ka czy po ko le
ludz kich jest nie za chwia ne. Klu czo we zna -
cze nie ma tu taj cy klicz no po wta rza nia si
tych e pro ce sów bo wiem to wa nie ona od -
ró nia te ró da od ró de w po sta ci pa liw ko -
pal nych. Po j cie ener gia od na wial na po za
ce ch nie wy czer py wal no ci uto sa mia ne
jest rów nie z je go po zy tyw nym od dzia y wa -
niem ro do wi sko wym. Przy j o si bo wiem
trak to wa ró da ener gii od na wial nej ja ko
ró da o neu tral nym wpy wie na ro do wi sko
na tu ral ne.

Te dwie ce chy: nie ogra ni czo na do stp -
no i neu tral ne od dzia y wa nie ro do wi sko -
we sta y si klu czo wy mi w d e niu do prze -
sta wie nia na szej go spo dar ki na ich

wy ko rzy sty wa nie. W ja kim stop niu uda o si
wpro wa dzi ró da ener gii od na wial nej
do obie gu w na szej go spo dar ce?

Naj le piej ilu stru je to wy kres przed sta wio -
ny na rys. 1.

Istot n in for ma cj do ty cz c wy ko rzy sta -
nia ener gii od na wial nej jest zna jo mo
udzia u po szcze gól nych ró de tej ener gii
w glo bal nym bi lan sie. Dla kra jów Unii Eu ro -
pej skiej przed sta wia to rys. 2.

Dla Pol ski po dzia ten jest nie co in ny
i przed sta wia go rys. 3.

Bu dow nic two, o któ rym mó wi si e zu y -
wa oko o 40% pro du ko wa nej ener gii po win -
no by sek to rem go spo dar ki y wot nie za in -
te re so wa nym wy ko rzy sta niem od na wial nych
ró de ener gii.

Wy ko rzy sta nie ener gii od na wial nej w bu -
dow nic twie mo na roz pa try wa na wie lu
pasz czy znach. Przyj mu jc, ja ko pod sta w
roz wa a cykl ist nie nia obiek tu bu dow la ne -
go i zu y cie ener gii przy po rzd ko wa ne
do ka de go z je go eta pów mo na by za sta -
na wia si nad mo li wo cia mi wy ko rzy sta -

Dr in. Janusz BELOK
Politechnika lska, 
Wydzia Budownictwa

Rys. 1. Udzia ener gii ze ró de od na wial nych w po zy ska niu ener gii pier wot nej ogó em w wy bra nych kra -
jach UE w la tach 2008 i 2012 r. (GUS Ener gia ze ró de od na wial nych w 2013 r.)
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nia ener gii od na wial nej w pro ce sach po zy -
ska nia ma te ria ów bu dow la nych, pro duk cji
wy ro bów bu dow la nych, wzno sze nia obiek -
tu da lej przej do eta pu eks plo ata cji itd.
Na ka dym z tych eta pów b dzie my do strze -
ga li in ne mo li wo ci w za kre sie wy ko rzy sta -
nia od na wial nych ró de ener gii w szcze gól -
no ci w od nie sie niu do ro dza ju no ni ka. Dla
prze cit ne go uyt kow ni ka obiek tu bu dow -
la ne go naj bar dziej in te re su j c wy da je si
kwe stia wy ko rzy sta nia ener gii od na wial -
nej na eta pie eks plo ata cji.

W eks plo ato wa nym bu dyn ku ener gia zu -
y wa na jest na trzy pod sta wo we ce le:
ogrze wa nie, przy go to wa nie cie pej wo dy
uyt ko wej, za si la nie urz dze wy ko rzy sty -
wa nych przez uyt kow ni ka. Przy tak okre -
lo nych ce lach ener gia wpro wa dza na do bu -
dyn ku to ener gia ciepl na i ener gia
elek trycz na. W za le no ci od za kre su pro -
wa dzo nych roz wa a mo e my bra
pod uwa g roz wi za nia w ska li ma kro
(cen tral na cie pow nia za si la j ca du  gru -
p od bior ców spa la j ca bio pa li wa, do sta wa
ener gii elek trycz nej z sie ci pod  czo nej
do far my wia tro wej, itp.) bd mi kro, funk -
cjo nu j ce na po trze by po je dyn cze go obiek -
tu. W dal szych roz wa a niach chcia bym si
skon cen tro wa na roz wi za niach od no -
sz cych si do po je dyn cze go obiek tu.

Za opa trze nie bu dyn ku w ener gi ciepl n
za po mo c roz wi za wy ko rzy stu j cych
ener gi od na wial n mo e by zre ali zo wa -
ne z wy ko rzy sta niem:

– Bio pa li wa,
– Pom py cie pa,
– Ener gii so necz nej.
– Ener gia elek trycz na na to miast mo e by

wy twa rza na za po mo c:
– Ener gii wia tru,
– Ener gii wo dy,
– Ener gii so necz nej.
Naj prost szym roz wi za niem zmie nia j -

cym ró do za si la nia bu dyn ku w ener gi
cie pl na ró do od na wial ne to za sto so wa -
nie bio pa liw. Mo e si ono ogra ni cza
do wy mia ny ró da cie pa na no we przy sto -
so wa ne do spa la nia bio pa li wa. Moc ciepl -
na ta kie go ró da mo e by do pa so wa na
do ist nie j ce go za po trze bo wa nia w bu dyn -
ku a za tem nie ist nie je ko niecz no pro wa -
dze nia prac re mon to wych ogra ni cza j -
cych zu y cie ener gii. Roz wi za nie to jest
nie wra li we na wa run ki po go do we, któ re
istot nie kom pli ku j sto so wa nie in nych ró -
de od na wial nych. Wa d te go roz wi za nia
jest nie ja sna kwe stia od dzia y wa nia na ro -
do wi sko i aspekt spo ecz ny.

In nym roz wi za niem mo e by za sto so wa -
nie pomp cie pa. Jest to roz wi za nie wy ko -
rzy stu j ce cie po oto cze nia (ro do wi ska na -
tu ral ne go) do za si la nia bu dyn ku.
W od ró nie niu od bio pa liw ra cjo nal ne wy ko -
rzy sta nie pomp cie pa w ist nie j cych za so -
bach bu dow la nych wy ma ga z re gu y prze pro -
wa dze nia za bie gów ter mo mo der ni za cyj nych
na szer sz ska l po zwa la j cych ob ni y za -
po trze bo wa nie bu dyn ku na ener gi ciepl n
i do sto so wa obiekt do wspó pra cy z ni sko -
tem pe ra tu ro wy mi sys te ma mi ogrze wa nia
(ogrze wa nia pasz czy zno we). Po dob nie jak

Rys. 2.  Po zy ska nie ener gii ze ró de od na wial nych we dug no ni ków w UE -28, w 2012 r. (GUS
Ener gia ze ró de od na wial nych w 2013 r.)

Rys. 3.  Po zy ska nie ener gii ze ró de od na wial nych we dug no ni ków w Pol sce, w 2013 r. (GUS
Ener gia ze ró de od na wial nych w 2013 r.)

Rys. 4.  Bal ko ny ja ko miej sce mon ta u ko lek to rów so necz nych (Ar be its ge me in schaft
ER NEU ER BA RE ENER GIE www.aee.at)



86 Forum Budownictwa lskiego - wydanie specjalne 2015

w przy pad ku bio pa liw jest to roz wi za nie nie -
wra li we na nie sta bil no wa run ków kli ma -
tycz nych. W przy pad ku pomp cie pa z ra cji
ich za si la nia gów nie ener gi elek trycz n oraz
wpy wa nia na bi lans ener ge tycz ny ro do wi -
ska przy rod ni cze go mo e my si spo tka z za -
rzu ta mi co do kwe stii ro do wi sko wych.

Oby dwa wy ej przed sta wio ne roz wi za nia
mo g funk cjo no wa w bu dyn ku ja ko ró da
cie pa na po trze by ogrze wa nia jak i c.w.u.

Wy ko rzy sta nie ener gii so necz nej
do ogrze wa nia bu dyn ków z ra cji spe cy fi ki
pol skie go kli ma tu jest moc no ogra ni czo ne.
Gów nie wy ko rzy stu je my in sta la cje ko lek to -
rów so necz nych, ja ko sys te my przy go to wa -
nia c.w.u. Ist nie j, co praw da tech nicz ne
mo li wo ci sprz e nia in sta la cji so necz nych
z sys te ma mi ogrze wa nia bu dyn ku po przez
wy ko rzy sta nie bu fo rów cie pa, lecz ko co -

wy efekt tech nicz no eko no micz ny uzy ski wa -
ny w ta kich roz wi za niach trud no uzna
za za do wa la j cy. Wy ko rzy sta nie ko lek to rów
so necz nych w ist nie j cych obiek tach bu -
dow la nych jest ogra ni czo ne z uwa gi na uwa -
run ko wa nia geo gra ficz ne (mo li wo mon -
ta u ko lek to rów tak aby za cho wa
opty mal n eks po zy cj na pro mie nio wa nie
so necz ne), jak i bu dow la ne (do stp no od -
po wied niej po wierzch ni da chu bd ele wa -
cji, mo li wo prze nie sie nia do dat ko wych
ob ci e przez ist nie j c kon struk cj).
Gów nie po my so wo pro jek tan ta de cy du -
je w tym przy pad ku o efek cie ko co wym.
Przy ka dem roz wi za nia wy ko rzy stu j ce go
ener gi so necz n ja ko ró do cie pej wo dy
mo e by za st pie nie tra dy cyj nych ba lu strad
bal ko nów roz wi za niem in te gru j cym je
z ko lek to ra mi so necz ny mi (rys. 4)

Przy wy ko rzy sty wa niu ko lek to rów so -
necz nych mu si my pa mi ta o ko niecz no ci
sto so wa nia za sob ni ków pe ni cych jed no -
cze nie funk cj ma ga zy nów ener gii ciepl -
nej. W przy pad ku ist nie j cych obiek tów
mo g one sta no wi znacz ne ob ci e nie do -
dat ko we od dzia y wu j ce na kon struk cj.

Roz wój wy ko rzy sta nia ener gii so necz nej
oraz do star cza nej przez pom py cie pa
w ostat nich la tach mo na prze le dzi na wy -
kre sie przed sta wio nym na rys. 5

Pro duk cja ener gii elek trycz nej wy ko rzy -
stu j ca od na wial ne ró da ener gii ogra -
nicz na si w za sa dzie do dwóch roz wi za:
wy ko rzy sta nie ener gii so necz nej (fo to wol -
ta ika) oraz ener gii wia tru. Wy ko rzy sta nie wo -
dy ja ko ró da ener gii dla in dy wi du al nych
elek trow nich wod nych za si la j cych po je dyn -
cze obiek ty to w na szym kra ju ra czej po je -
dyn cze przy pad ki uwa run ko wa ne od po -
wied ni lo ka li za cj.

Fo to wol ta ika (fot. 1) ja ko ró do ener gii
elek trycz nej jest roz wi za niem obie cu j cym
acz kol wiek na dzie dzi siej szy nie jest
w sta nie za st pi za si la nia obiek tu w tra dy -
cyj ny spo sób. Pa ne le fo to wol ta icz ne cha rak -
te ry zu j si prze cit nie mo c szczy to w
ok 250 W przy po wierzch ni ok. 1,6 x 1,0 m.
Nie trud no prze pro wa dzi pro sty ra chu nek
bi lan su ener ge tycz ne go ty po we go bu dyn -
ku miesz kal ne go by stwier dzi e za pew nie -
nie do sta wy ener gii elek trycz nej w opar ciu
o to ró do wy ma ga o by spo rej po wierzch -
ni da chu i ele wa cji szcze gól nie w przy pad -
ku bu dyn ku wie lo ro dzin ne go. Dru gim pro -
ble mem jest uza le nie nie pro duk cji ener gii
elek trycz nej od do stp no ci pro mie nio wa -
nia so necz ne go, po dob nie jak ma to miej -
sce w przy pad ku ko lek to rów ciepl nych.
Cz cio wo mo e my za ra dzi tej nie do -
god no ci sto su jc aku mu la to ry ja ko ma ga -
zy ny prze cho wu j ce zgro ma dzo n ener gi
ale znacz nie cz ciej sto su je my za si la nie hy -
bry do we bu dyn ku. In sta la cja fo to wol ta icz -
na zo sta je wów czas zin te gro wa na z ze -
wntrz n sie ci elek tro ener ge tycz n.

Wy ko rzy sta nie ener gii wia tru do pro duk cji
ener gii elek trycz nej w przy pad ku in sta la cji in -
dy wi du al nych po wi za nych z bu dyn kiem
(fot. 2) rów nie nie za pew nia pro duk cji wy -
star cza j cej ilo ci ener gii do za si la nia obiek -
tu. Mo ce nie wiel kich tur bin wia tro wych prze -
wi dzia nych do in sta la cji bez po red nio
na bu dyn ku po zo sta j w du ej roz bie no ci
z za po trze bo wa niem na ener gi.

Cz cio wym roz wi za niem tych pro ble -
mów oprócz po st pów w dzie dzi nie fo to wol -
ta iki czy bu do wy tur bin wia tro wych mo e by
in te gra cja kil ku sys te mów w je den za si la j -
cy bu dy nek.

Przy ka dem mo e by kon te ner do star -
cza j cy ener gi elek trycz n in te gru j cy
w so bie pa ne le fo to wol ta icz ne, tur bi n wia -
tro w i ge ne ra tor za si la ny bio pa li wem
(fot. 3). Roz wi za nia te go ty pu w znacz nym
stop niu unie za le nia j od bior c od nie -
pew no ci do staw ener gii.

Pod su mo wu jc, za si le nie obiek tu bu dow -
la ne go w ener gi ze ró de od na wial nych jest
spo rym wy zwa niem. Naj a twiej sze w re ali -
za cji to za opa trze nie bu dyn ku w cie po

OCZE KI WA NIA ZWI ZA NE Z RE WI TA LI ZA CJ BU DYN KÓW I OSIE DLI MIESZ KA NIO WYCH

Fot. 1. In sta la cja fo to wol ta icz na

Fo
t. 

au
 to

 ra

Rys. 5.  Po zy ska nie cie pa geo ter mal ne go, so necz ne go i z pomp cie pa (GUS Ener gia
ze ró de od na wial nych w 2013 r.)
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sto su jc bio pa li wa ja ko od na wial ne ró da
ener gii. Za bieg ten nie wy ma ga wpro wa dze -
nia istot niej szych zmian w sa mym obiek cie.
Trud niej szym w re ali za cji jest wy ko rzy sta -
nie pomp cie pa, gdy spe cy fi ka te go ró -
da wy ma ga prze pro wa dze nia znacz nie
po wa niej szych prac ada pta cyj nych je li
chce my uzy ska mak sy mal n efek tyw no
ener ge tycz n te go ró da. Istot nym pro ble -

mem mo e by re ali za cja dol ne go ró da cie -
pa, szcze gól nie na te re nach o g stej za bu -
do wie. Naj trud niej szy mi do wpro wa dze nia
s ró da opar te o ener gi so necz n i wiatr
w za kre sie za si la nia obiek tu w ener gi
elek trycz n. Wy ni ka to z roz bie no ci po mi -
dzy za po trze bo wa niem mo cy obiek tu a mo -
li wo cia mi ja kie da j nam roz wi za nia tech -
no lo gicz ne w tym za kre sie. Wy ko rzy sta nie

ener gii so necz nej w ist nie j cych obiek tach
cz sto jest ogra ni czo ne uwa run ko wa nia mi
lo ka li za cyj ny mi (orien ta cja geo gra ficz na
bu dyn ku, za cie nia j ce s siedz two in nych
obiek tów bd prze szkód na tu ral nych).
Trud no ci te s jed nak sys te ma tycz nie po -
ko ny wa ne co wy ra nie po ka zu j sta ty sty ki
wy ko rzy sta nia od na wial nych ró de ener gii
w bu dow nic twie rys. 6.
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Fot. 3.  Zin te gro wa ny sys tem do sta wy ener gii elek trycz nej: fo to wol ta ika, wiatr, bio pa li wo 

Rys. 6.  Bi lan se no ni ków ener gii
od na wial nej (GUS Ener gia
ze ró de od na wial nych
w 2013 r.)
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Fot. 2. Przy ka dy tur bin wia tro wych do in sta la cji bez po red nio na bu dyn ku
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Dziaania na rzecz
czonków lOIIB 

Ob ra dy otwo rzy prze wod ni cz cy
Ra dy lO IIB Fran ci szek Busz ka.
Przy wy so kiej, oko o 82. pro cen to wej
fre kwen cji de le ga ci wy bra li Pre zy dium
Zjaz du i ko mi sje zjaz do we: Man da to -
w, Skru ta cyj n oraz Uchwa i Wnio -
sków. Pre zy dium Zjaz du pra co wa o
w ska dzie: prze wod ni cz cy Jan
Spy cha a, za stp cy: El bie ta Go -
dziesz ka i Andrzej Kupniak, se kre -
tarz Ur szu la Kal lik oraz za stp cy se -
kre ta rza: Ma ria Ha nak, Agniesz ka
Or ow ska, Ma go rza ta Szu kal ska
i Bar ba ra Twar dosz -Mich niew ska.

Go ciem Zjaz du z ra mie nia Kra jo -
wej Izby by pre zes Kra jo wej Ra dy
PIIB An drzej Roch Do bruc ki, któ ry
mó wi o pra cach sa mo rz du na
szcze blu kra jo wym, m.in. o dzia a -
niach PIIB do ty cz cych zmian le gi sla -
cyj nych i wspo ma ga niu czon ków

PIIB w pod no sze niu kwa li fi ka cji za wo -
do wych przez roz sze rza nie na por ta -
lu PIIB ofer ty po moc nych pro gra -
mów i szko le e -le ar nin go wych.
Pod kre la rów nie wa g dzia a or -
ga nów sta tu to wych na po zio mie okr -
gów dla umac nia nia do bre go wi ze run -
ku na sze go za wo du oraz po trze b
ak ty wi zo wa nia w pra cach sa mo rz -
du mo dych czon ków. 

Mi ym ak cen tem by o wy ró nie -
nie 11 osób Dy plo ma mi Mi ni stra Go -
spo dar ki z oka zji 25-le cia pol skiej
trans for ma cji w uzna niu za ak tyw ne
pro pa go wa nie idei i du cha przed si -
bior czo ci oraz za an ga o wa nie
i wkad w roz wój pol skiej go spo dar -
ki oraz 3 osób Srebr n Od zna k
Ho no ro w PIIB. 

XIV ZJAZD SPAWOZDAWCZY
LSKIEJ OKRGOWEJ IZBY INYNIERÓW BUDOWNICTWA W KATOWICACH

18 kwiet nia br. ob ra do wa XIV Zjazd Spra woz daw czy l skiej Okr go wej Izby In y nie rów
Bu dow nic twa w bu dyn ku Biu ro Cen trum w Ka to wi cach. De le ga ci pod su mo wa li pierw szy
rok pra cy or ga nów wy bra nych na IV ka den cj.

Go ciem Zjaz du z ra mie nia Kra jo wej Izby by pre zes Kra jo wej Ra dy PIIB An drzej Roch Do bruc ki

Prze wod ni cz cy Ra dy Fran ci szek Busz ka w swym wy st pie niu pod kre li spraw ne funk cjo no wa nie or ga -
nów sta tu to wych lO IIB i po dzi ko wa oso bom szcze gól nie za an ga o wa nym w pra ce sa mo rz du
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W cz ci spra woz daw czej prze -
wod ni cz cy or ga nów sta tu to wych
omó wi li gów ne te zy swo ich spra woz -
da. Pe ne tek sty spra woz da otrzy -
ma li de le ga ci z wy prze dze niem wraz
z za pro sze niem na Zjazd, by a wic
mo li wo dys ku to wa nia na ich te mat
ju na spo tka niach przed zjaz do wych
de le ga tów po szcze gól nych ob wo -
dów. Prze wod ni cz cy Ra dy Fran ci -
szek Busz ka w swym wy st pie niu
pod kre li spraw ne funk cjo no wa nie or -
ga nów sta tu to wych lO IIB i po dzi -
ko wa oso bom szcze gól nie za an ga -
o wa nym w pra ce sa mo rz du.
Wy cho dzc na prze ciw zga sza nym
przez de le ga tów pro po zy cjom dzia -
a na rzecz czon ków, szcze gól nie
w za kre sie zwik sze nia po mo cy
praw nej oraz do ty cz cych pod no -
sze nia kwa li fi ka cji za wo do wych, za -
po wie dzia przed sta wie nie przez Ra -
d w naj bli szym cza sie pro po zy cji
roz wi za sys te mo wych do sko na -
le nia za wo do we go dla wszyst kich
czon ków lO IIB, na to miast zwik sze -
nie po mo cy praw nej b dzie re ali zo -
wa ne przez oso bi ste dy u ry praw ni -
ków w biu rze Izby w Ka to wi cach
oraz w pla ców kach te re no wych
i punk cie in for ma cyj nym. W ra mo wym
pro gra mie dzia a nia za o o no, e
sie dzi ba lO IIB i pla ców ki te re no we
b d cen trum kszta ce nia, roz wi ja nia
i wy mia ny my li tech nicz nej oraz
miej scem spo tka in te gru j cych ro -
do wi sko. Re ali za cji tych za mie rze
su y b dzie m.in. prze ka za nie
do uyt ku po mo der ni za cji no wej
sie dzi by w Ka to wi cach -Gi szow cu. 

De le ga ci przy j li uchwa a mi spra -
woz da nia or ga nów i udzie li li ab so lu -
to rium dla Ra dy za 2014 rok. Przy j li
tak e za sa dy go spo dar ki fi nan so wej
i bu det na 2015 rok oraz ra mo wy
pro gram dzia a nia lO IIB na ko lej ny
rok, w któ rym du y na cisk po o o no
na przed si wzi cia na rzecz czon -
ków. Uchwa lo no rów nie zwik sze nie
fun du szu na mo der ni za cj i pod nie -
sie nie stan dar du sie dzi by w Ka to wi -
cach -Gi szow cu. 

Do Ko mi sji Uchwa i Wnio sków
wpy n o 20 uchwa i 18 wnio sków.
Przy j te przez Zjazd wnio ski zo sta n
skie ro wa ne do roz pa trze nia przez
Ra d lO IIB oraz Kra jo w Ra d PIIB. 

MA RIA WIER CZY SKA

Wy ró nie ni Dy plo ma mi Mi ni stra Go spo dar ki

Od zna cze ni Srebr n Od zna k Ho no ro w PIIB

De le ga ci przy j li uchwa a mi spra woz da nia or ga nów i udzie li li ab so lu to rium dla Ra dy za 2014 rok

XIV ZJAZD SPAWOZDAWCZY
LSKIEJ OKRGOWEJ IZBY INYNIERÓW BUDOWNICTWA W KATOWICACH
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Trwa o me to dy lek kiej mo krej jest
bar dzo wy so ka. Pra wi do wo wy ko na -
ny sys tem ocie ple, opar ty o wy so kiej
ja ko ci kom po nen ty mo e by uyt ko -
wa ny przez 30 lat. Je li do dat ko wo sys -
tem jest pod da wa ny za bie gom kon ser -
wa cyj nym je go trwa o mo e zo sta
wy du o na o ko lej ne dzie si cio le cia.

Pro ce so wi sta rze nia pod le ga j nie
tyl ko kom po nen ty che mii bu dow la nej
za sto so wa nej w sys te mach ocie ple
ale rów nie za sto so wa ny w nich sty -
ro pian. O ile wspó czyn nik prze wod no -
ci cie plej pra wi do wo wbu do wa ne go
w sys tem ocie ple sty ro pia nu na prze -
strze ni cza su nie ule ga wik szym
zmia nom, o ty le je go wspó czyn nik
opo ru dy fu zyj ne go dra stycz nie spa da.
Jest to spo wo do wa ne wie lo let ni mi cy -
kla mi za mra a nia i od mra a nia stre fy,
w któ rej na st pu je kon den sa cja pa ry
wod nej. W ich efek cie wi za nia  cz -
ce gra nu lat sty ro pia no wy ule ga j cz -
cio we mu znisz cze niu i aby za po -
biec ca ko wi tej de gra da cji sty ro pia nu
po now ne ocie ple nie sta je si ko niecz -
no ci.

Sys te my re no wa cyj ne da j mo li -
wo przy wró ce nia bu dyn ko wi es te ty -
ki, chro ni cia ny bu dyn ku za pew nia -
jc im sku tecz n ochro n przed
od dzia y wa nia mi at mos fe rycz ny mi

oraz wpy wa j na po pra w kom for tu
miesz ka ców. Es te ty ka oraz stan
tech nicz ny bu dyn ku w spo sób bez po -
red ni wpy wa j za na je go war -
to. Ce na me tra kwa dra to we go
miesz ka nia, któ re znaj du je si w es -
te tycz nym, za dba nym bu dyn ku jest
za wsze zde cy do wa nie wy sza.

Wy gld bu dyn ku jest rów nie wi zy tów -
k, wiad cz c o wia do mej i zgod -
nej z prze pi sa mi eks plo ata cji. Re gu -
lar nie pro wa dzo ne i udo ku men to wa ne
w ksi ce obiek tu bu dow la ne go pra -
ce, zwi za ne z re no wa cj fa sad, to
wia dec two po twier dza j ce do br
kon dy cj bu dyn ku oraz bez pie cze -
stwo je go uyt ko wa nia. W przy pad ku
ja kich kol wiek zda rze lo so wych, pra -
wo do wy pa ty od szko do wa nia przy -
su gu je bo wiem tyl ko wte dy, gdy wa -
ci ciel bd za rzd ca bu dyn ku jest
w sta nie udo ku men to wa pra wi do w
je go eks plo ata cj. War to jest rów -
nie za zna czy, e opa ty za ener gi
w bu dyn ku, któ ry ma pra wi do wo za -

izo lo wa ne cia ny s zna cz co ni sze
co przy sta le ro sn cych ce nach ener -
gii jest nie sy cha nie wa ne.

Pra wi do wa eks plo ata cja bu dyn ku
ma rów nie istot ny wpyw na ro do wi -
sko na tu ral ne oraz na zdro wie lo ka to -
rów. W ce lu utrzy ma nia od po wied nich
pod wzgl dem zdro wot nym wa run ków
kli ma tycz nych we wn trzu, ko niecz ne
jest za po bie ga nie wy kra pla niu pa ry
wod nej w prze gro dach. Po przez wa ci -
wy do bór gru bo ci do dat ko we go ma te -
ria u izo la cyj ne go w prze gro dzie oraz
od po wied nie (gwa ran tu j ce od pyw
kon den sa tu i unie mo li wie nie roz wo ju
y cia bio lo gicz ne go) je go za mo co wa -
nie mo na i na le y re ali zo wa opty mal -
ne wa run ki dla ochro ny przed za wil go -
ce niem prze gród ze wntrz nych. 

Ocie pla nie fa sad, któ re po sia da j
zbyt cien k war stw izo la cji z punk tu
wi dze nia ochro ny ro do wi ska na tu ral -
ne go ozna cza: 

• oszczd no ener gii – ogra ni cze -
nie zu y cia pa liw ko pal nych oraz ob -
ni e nie za po trze bo wa nia bu dyn ku
na ener gi;

• oszczd ne wy ko rzy sta nie su row -
ców na tu ral nych – ochro na su row ców
ko pal nych, wy ko rzy sta nie za so bów
od na wial nych;

• zdro we cia ny – po zy tyw ny wpyw
na sa mo po czu cie i zdro wie czo wie ka;

• zmniej sze nie ska do wisk od pa -
dów – mi ni ma li za cja od pa dów
przy wbu do wa niu, brak ko niecz no ci
uty li za cji ist nie j ce go ocie ple nia.

Sys tem re no wa cyj ny po wi nien by
skon stru owa ny w ta ki spo sób aby
utrzy ma war to ist nie j ce go ocie ple -
nia. Ma ono bo wiem sta si ba z,
do któ rej za in sta lo wa ny b dzie no wy
sys tem. Dzi ki te mu unik nie my ko po -
tli we go de mon ta u i uty li za cji sta re go
ocie ple nia. De mon ta ist nie j ce go
sys te mu ocie ple ozna cza po t ne ilo -

Rok 2001 2003 2005 2007 2009 2011

red nia ce na ga zu 
(uwzgld nia j ca 
opa t abo na men to w, 
dys try bu cyj n) (z/1m3)

1,22 1,35 1,49 2,01 2,41 2,85

Dla cze go pod da wa bu dyn ki 
za bie gom kon ser wa cyj nym? 

Wa ci ciel bu dyn ku bd je go za rzd ca jest zo bli go wa ny do utrzy my wa nia obiek tu oraz wszyst -
kich je go cz ci w spo sób zgod ny z je go prze zna cza niem. W zwiz ku z tym ka dy obiekt mu -
si by pod da wa ny spe cjal nym okre so wym kon tro lom tech nicz nym, któ rych efek tem s za le -
ce nia wpi sa ne w ksi k obiek tu bu dow la ne go. Ta ka kon tro la w przy pad ku sys te mów ocie ple
po win na mie miej sce przy naj mniej raz w ro ku. Pod czas kon tro li spraw dza si wszyst kie aspek -
ty tech nicz ne i es te tycz ne wbu do wa ne go w obiekt sys te mu ocie ple. Dzia a nia pod j te w lad
za za le ce nia mi wska za ny mi w ksi ce obiek tu s nie zbd ne dla pra wi do we go funk cjo no wa -
nia da ne go obiek tu bu dow la ne go.

red nie ce ny ga zu dla go spo darstw do mo wych 
w la tach 2001 – 2011

Zgod nie z wa run ka mi tech nicz ny mi ja kim po win ny od po wia da bu dyn ki, we wn trzu prze -
gro dy nie mo e wy st po wa na ra sta j ce w ko lej nych la tach za wil go ce nie spo wo do wa ne kon -
den sa cj pa ry wod nej a roz wi za nia kon struk cyj no-ma te ria o we prze gród po win ny unie mo -
li wia po wsta wa nia za grzy bie nia.
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ci gru zu trwa le zwi za ne go z ma te -
ria em izo la cyj nym, któ re go wy wóz
oraz uty li za cja po cho nie znacz ne na -
ka dy in we sty cyj ne. S one nie mal
13 ra zy wy sze od wy wo zu i uty li za cji
gru zu bu dow la ne go.

Na le y wspo mnie tu taj rów nie
o aspek cie ro do wi sko wym. Bio rc
pod uwa g fakt, e na licz nych bu dyn -
kach w ca ej Pol sce zo sta o wbu do -
wa nych kil ka dzie sit mi lio nów me trów
kwa dra to wych sys te mów ocie ple,
ci ko wy obra zi so bie spo sób na zu -
ty li zo wa nie tak po t nych ilo ci ma -
te ria ów. Ilo ci zde mon to wa nych ocie -
ple z 10 lat, po kry y by bo wiem
po wierzch ni 312 bo isk pi kar skich
przy ska do wa niu na wy so ko
2 me trów.

W ja ki spo sób oto czy 
bu dy nek tro sk?

W wie tle pra wa bu dow la ne go
do wy ko na nia prac re mon to wych do -
pusz cza si sto so wa nie ma te ria ów in -
nych ni uy to w sta nie pier wot nym.
Pra ce re mon to we mo na po dzie li
na trzy ka te go rie:

• pra ce, któ re wy ma ga j po zwo le nia
na bu do w wy da ne go przez wa ci we
or ga ny;

• pra ce wy ma ga j ce zgo sze nia fak -
tu ich prze pro wa dza nia;

• pra ce, któ re mo na wy ko ny wa bez
pi sem nej zgo dy lo kal nych wadz, oraz
bez zga sza nia ich.

Re mont ele wa cji wy ma ga po zwo le -
nia na bu do w w przy pad ku, gdy bu -
dy nek zo sta wpi sa ny do re je stru za -
byt ków. Wów czas oprócz po zwo le nia
na bu do w ko niecz ne jest uzy ska nie
ze zwo le nia kon ser wa to ra za byt ków.
Po nad to po zwo le nie na bu do w jest
po trzeb ne, je li re mont ele wa cji zwi -
za ny jest z wy ko na niem do dat ko we go
ocie ple nia (re no wa cja ty pu ci kie go)
na bu dyn ku o wy so ko ci po wy -
ej 12 m. W po zo sta ych przy pad kach
(re no wa cje ty pu ci kie go na bu dyn -
kach po ni ej 12 me tra wy so ko ci oraz
re no wa cje ty pu red nie go i lek kie go)
obo wi zu je zgo sze nie. Trze ba je zo -
y w sta ro stwie po wia to wym lub
w urz dzie mia sta na pra wach po wia -
tu co naj mniej 30 dni przed pla no wa -
nym roz po cz ciem prac re no wa cyj -
nych.

Pra ce re no wa cyj ne nio s ce za so b
du e zmia ny (re no wa cje ty pu red -
nie go i ci kie go) wy ma ga j wy ko na -
nia pro jek tu bu dow la ne go oraz in wen -
ta ry za cji bu dow la nej, a tak e
udo ku men to wa nej oce ny tech nicz nej
bu dyn ku w for mie eks per ty zy tech -
nicz nej.

In wen ta ry za cja bu dow la na po win na
za wie ra:

• opis tech nicz ny – lo ka li za cja bu dyn -
ku, je go ro dzaj, wy so ko, po wierzch -
ni ele wa cji;

• rzut dzia ki w ska li 1:500 z na nie -
sio nym bu dyn kiem wraz ze scho da mi,
ta ra sa mi, chod ni ka mi, miet ni kiem,
ogro dze niem i s sied ni za bu do w;

• opis ma te ria ów, sys te mów uy tych
do wy ko na nia ele wa cji na po szcze gól -
nych frag men tach cian;

• rzu ty wszyst kich ele wa cji z na nie -
sio ny mi wy so ko cia mi, wy mia ra mi
cian oraz po wierzch nia mi ele wa cji wy -
ko na ne na pod sta wie po mia rów z na -
tu ry;

• rzut da chu w ska li 1:50 lub 1:100
z na nie sio ny mi ele men ta mi wi by,
prze wo da mi ko mi no wy mi i wen ty la cyj -
ny mi oraz spo so bem od wod nie nia.

Eks per ty za tech nicz na po win na za -
wie ra:

• opis ba da nych cian (wy mia ry, ro -
dzaj uy te go ma te ria u);

• opis wy ko ny wa nych od kry wek;
• spo sób i stan za mo co wa nia ele wa -

cji;
• cz gra ficz na w po sta ci ry sun ków

i fo to gra fii ba da nych cian;
• wy ma ga ne ob li cze nia do ty cz ce

wa ci wo ci ciepl nych prze gro dy;
• wnio ski z ogl dzin, ob li cze
• za le ce nia do ty cz ce wy ko na nia

wzmoc nie, na praw, od grzy bie nia,
osu sze nia, ocie ple nia itp.

Pro fe sjo nal nie wy ko na na eks per ty -
za tech nicz na jest pod sta w do wy ko -
na nia pro jek tu tech nicz ne go. Pra ce
zwi za ne z re no wa cja sys te mów ocie -
ple na le y za wsze pro wa dzi zgod -
nie z za le ce nia mi wska za ny mi w eks -
per ty zie oraz pro jek cie tech nicz nym.

Co za sto so wa? 
Pro gram re no wa cji We ber!

W za le no ci od po o e nia bu dyn ku,
je go kszta tu, uy tych pier wot nie ma -
te ria ów oraz cz sto tli wo ci za bie gów
kon ser wa cyj nych, stan tech nicz ny za -
in sta lo wa ne go sys te mu ocie ple mo -
e znacz nie od bie ga od za o e
pro jek to wych. W zwiz ku z tym
po pew nym cza sie ka da fa sa da wy -
ma ga re no wa cji, któ ra przy wró ci jej
pier wot n funk cjo nal no oraz es te ty -
k. Przy j ta me to da re no wa cji po -
win na by w ci sej ko re la cji z cha rak -
te rem i stop niem uszko dze, któ ry
mo na zdia gno zo wa pod da jc fa -

sa d szcze gó o wej in wen ta ry za cji.
Na jej pod sta wie fa sa da mo e by pod -
da na:

• re no wa cji ty pu lek kie go – je li gru -
bo ma te ria u izo la cyj ne go jest wy -
star cza j ca a wierzch nia wy pra wa
jest w do brym sta nie tech nicz nym na -
to miast jej po wierzch nia po kry ta jest
bru dem bd mi kro or ga ni zma mi lub
po sia da licz ne prze bar wie nia;

• re no wa cji ty pu red nie go – je li gru -
bo ma te ria u izo la cyj ne go jest wy -
star cza j ca a wierzch nia wy pra wa
jest moc no sp ka na, tynk prze ja wia
ten den cj do licz nych od spo je;

• re no wa cji ty pu ci kie go – je li gru -
bo ma te ria u izo la cyj ne go jest nie wy -
star cza j ca, bd na bu dyn ku wy st -
pu j licz ne most ki ter micz ne.

Fir ma We ber po sia da w ofer cie
pro duk ty oraz sys te my umo li wia j -
ce pra wi do we wy ko na nie ka dej
z wy ej wy mie nio nych re no wa cji. Do -
wiad cze nie w re no wa cjach zbu do wa -
ne zo sta o na licz nych pla cach bu dów
w Pol sce oraz w in nych kra jach eu ro -
pej skich, w któ rych ocie pla nie me to -
d lek k mo kr jest jed n z wio d cych
me tod wy ko cze nia fa sad bu dyn -
ków. Sys tem do re no wa cji ty pu ci -
kie go zgod nie z p. 3.4.2 in struk cji
nr 447/2009 „Zo o ne sys te my izo la -
cji ciepl nej cian ze wntrz nych bu dyn -
ków ETICS. Za sa dy pro jek to wa nia
i wy ko ny wa nia” jest ob j ty in dy wi du -
la n apro ba t tech nicz n nr AT -15-
8979/2012. 

Przy kon stru owa niu sys te mu do wy -
ko ny wa nia re no wa cji ty pu ci kie go
we ber. therm RE NO S wy ko rzy sta li my
rów nie wy ni ki ob szer nych ba da, ja -
kie prze pro wa dzo ne zo sta y na prób -
kach po bra nych z lo so wo wy bra ne go
bu dyn ku b d ce go w za so bach jed nej
ze Spó dziel ni Miesz ka nio wych na te -
re nie pó noc nej Pol ski. 

Pra ce zwi za ne z re no wa cj sys te -
mów ocie ple po win ny by po wie -
rza ne wy ko naw com z du ym do wiad -
cze niem. Fir ma We ber za pew nia
kom plek so we szko le nia z za kre su
wbu do wa nia sys te mów re no wa cyj -
nych wszyst kich ty pów. Ka da fir ma
wy ko naw cza, któ ra prze sza cykl szko -
le zwi za nych z re no wa cja sys te mów
ETICS otrzy mu je sto sow ny cer ty fi kat.
Do dat ko wo We ber po ma ga In we sto -
rom w przy go to wa niu eks per ty zy tech -
nicz nej ist nie j ce go sys te mu ocie -
ple. 

Przed pod j ciem de cy zji o re no wa cji ist nie j ce go ocie ple nia, ka do ra zo wo ko niecz ne jest spraw -
dze nie je go sta nu. Na pod sta wie ogl dzin, zgro ma dzo nej do ku men ta cji, po bra nych pró bek po -
win na zo sta przy go to wa na eks per ty za tech nicz na, na pod sta wie któ rej zo sta nie przy go to -
wa ny pro jekt tech nicz ny i do bra ne od po wied nie roz wi za nie. Je li eks per ty za tech nicz na
jed no znacz nie b dzie wska zy wa a, e stan ocie ple nia jest zy (od spo je nie sta re go sys te mu
ocie ple od pod o a, znacz ne za wil go ce nie ma te ria u izo la cyj ne go na wik szych po wierzch -
niach) mo e to ozna cza na ko niecz no je go zdj cia i uty li za cji. Na pra wa ta kie go sys te mu
by a by bo wiem dro sza ni je go zdj cie i wbu do wa nie no we go.
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Warsztaty szkoleniowe
w Wile

Wio sen ne warsz ta ty or ga ni zo wa ne
przez l sk Okr go w Izb In y nie -
rów Bu dow nic twa przy me ry to rycz nym
wspar ciu l skie go Wo je wódz kie go
In spek to ra Nad zo ru Bu dow la ne go oraz
Dy rek to ra Wy dzia u In fra struk tu ry l -
skie go Urz du Wo je wódz kie go zgro ma -
dzi y licz n gru p uczest ni ków. Wspól -
ne szko le nia przed sta wi cie li trzech
pod mio tów, od gry wa j cych gów n ro -
l w pro ce sie in we sty cji bu dow la nych,
su  bez po red nim kon tak tom, wza -
jem ne mu po zna niu, wy pra co wa niu jak
naj lep szych form wspó pra cy oraz za -
sy gna li zo wa niu pro ble mów wy st pu j -
cych w co dzien nej pra cy.

W warsz ta tach uczest ni czy li pra cow -
ni cy wo je wódz kie go i po wia to wych
od dzia ów ad mi ni stra cji ar chi tek to nicz no -
-bu dow la nej (AAB) z Pa ni dy rek tor
Wy dzia u In fra struk tu ry l skie go Urz -
du Wo je wódz kie go Bo e n Gol da mer -
-Ka pa , pra cow ni cy wo je wódz kie go
i po wia to wych in spek to ra tów nad zo ru bu -
dow la ne go (NB) z wo je wódz kim in spek -
to rem Nad zo ru Bu dow la ne go Ja nem

Spy cha . Go ciem warsz ta tów by tak -
e – za stp ca Gów ne go In spek to ra
Nad zo ru Bu dow la ne go Pa we Ziem -
ski. Obec ni by li przed sta wi cie le sa mo -
rz du za wo do we go in y nie rów bu dow -
nic twa: Opol sk Okr go w Izb
In y nie rów Bu dow nic twa re pre zen to wa
Prze wod ni cz cy Ra dy Adam Rak i Za -
stp ca Prze wod ni cz ce go Ra dy Mie czy -
saw Mo lenc ki, Ma o pol sk OIIB re pre -
zen to wa Za stp ca Prze wod ni cz ce go
Ra dy Jan Ska wi ski, Pod kar pac k
Okr go w Izb In y nie rów Bu dow nic twa
OIIB re pre zen to wa Prze wod ni cz cy
Ra dy Zbi gniew De ty na. 

W spo tka niu uczest ni czy li tak e Ta -
de usz Wnuk Pre zy dent l skiej Izby
Bu dow nic twa i Ma go rza ta Pi lin kie wicz
Prze wod ni cz ca Ra dy l skiej Okr go -
wej Izby Ar chi tek tów RP.
lO IIB re pre zen to wa li czon ko wie ra -

dy i okr go wej ko mi sji re wi zyj nej wraz
z prze wod ni cz cym Ra dy lO IIB Fran -
cisz kiem Busz k, za stp c prze wod -
ni cz ce go Wal de ma rem Szle pe rem,
pe ni cym w Kra jo wej Izbie funk cj

Kra jo we go Rzecz ni ka Od po wie dzial -
no ci Za wo do wej ko or dy na to ra i czon -
kiem Pre zy dium Ra dy lO IIB, wi ce pre -
ze sem Kra jo wej Ra dy PIIB Ste fa nem
Czar niec kim oraz prze wod ni cz cy
okr go wej ko mi sji kwa li fi ka cyj nej, okr -
go wej ko mi sji re wi zyj nej, okr go we go
s du dys cy pli nar ne go i okr go wy rzecz -
nik od po wie dzial no ci za wo do wej
– ko or dy na tor. 

Po uro czy stym otwar ciu warsz ta tów
i wy st pie niach wi ce wo je wo dy l skie -
go Pio tra Spy ry, prze wod ni cz ce go
Ra dy lO IIB Fran cisz ka Busz ki,
wo je wódz kie go in spek to ra Nad zo ru
Bu dow la ne go Ja na Spy cha y i dy -
rek tor Wy dzia u In fra struk tu ry l skie -
go Urz du Wo je wódz kie go Bo e ny
Gol da mer -Ka pa y od by a si po pro wa -
dzo na przez nich pierw sza se sja
warsz ta tów. Te ma tem se sji by y: „No -
we li za cja prze pi sów usta wy Pra wo
bu dow la ne” oraz „Usta le nia miej sco -
wych pla nów za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go w po st po wa niach
or ga nów ad mi ni stra cji ar chi tek to -
nicz no -bu dow la nej i nad zo ru bu -
dow la ne go”. W tej se sji uczest ni cy wy -
su cha li tak e in te re su j ce go wy ka du
kie row nik Od dzia u Nad zo ru Bu dow la -
ne go w Wy dzia le In fra struk tu ry UW
Bo e ny Gin de ry -Ma lic kiej, w zwiz -
ku z uchwa le niem przez sejm 20 mar -
ca 2015 tzw. usta wy kra jo bra zo wej.
Usta wa za wie ra sze reg roz wi za
praw nych ma j cych su y ochro nie
kra jo bra zu, m.in. zo bo wi zu je sa mo rz -
dy wo je wódz kie do wy ko ny wa nia au dy -
tu kra jo bra zo we go, w ce lu wska za nia
za gro e oraz re ko men da cji od no nie
je go kszta to wa nia i ochro ny. Ten akt
praw ny jest na stp stwem ra ty fi ko wa nia
przez Pol sk w 2004 ro ku Eu ro pej skiej
Kon wen cji Kra jo bra zo wej, do któ rej
za pi sów na wi zu je po li ty ka kra jo wa

Ko lej ne warsz ta ty szko le nio we po wi co ne wspó dzia a niu or ga nów l skiej Okr go -
wej Izby In y nie rów Bu dow nic twa z or ga na mi nad zo ru bu dow la ne go i ad mi ni stra cji
ar chi tek to nicz no -bu dow la nej na l sku od by y si w dniach 27-29 kwiet nia 2015 r.
w Wi le -Ja wor ni ku.
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do ty cz ca za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go i eko lo gii. Usta wa kra jo bra -
zo wa wno si zmia ny do wie lu ju obo -
wi zu j cych ustaw. 

W dru gim dniu warsz ta tów przed sta -
wi cie le lO IIB uczest ni czy li w 3 pa ne lach
te ma tycz nych. Pod czas pierw sze go,
pro wa dzo ne go przez Bo e n Gol da mer -
-Ka pa  i Ja na Spy cha , pt.: „Ko re la cja
prze pi sów usta wy Pra wo bu dow la ne
z prze pi sa mi usta wy Ko deks po st -
po wa nia ad mi ni stra cyj ne go w pro ce -
sie in we sty cyj nym – li be ra lizm a le ga -
lizm” oma wia no m.in. przy ka dy za pi sów
miej sco wych pla nów za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go i in ter pre ta cji tych za pi -
sów w orzecz nic twie s dów oraz przy -
ka dy od stpstw istot nych lub nie istot -
nych od prze pi sów Pra wa bu dow la ne go
i od po wie dzial no ci za kwa li fi ko wa nie od -
stpstw. Swo je sta no wi ska pre zen to wa li
przed sta wi cie le WINB, Wy dzia u In fra -
struk tu ry UW oraz go warsz ta tów
z GUNB – za stp ca Gów ne go In spek -
to ra Nad zo ru Bu dow la ne go Pa we Ziem -
ski. Za strze e niom do ty cz cym nad -
mier nej szcze gó o wo ci pla nów, któ ra
blo ku je in we sto rów prze ciw sta wia ny by
ar gu ment ko niecz no ci in ter pre ta cji za -
pi sów ogól nych – za pis pre cy zyj ny in ter -
pre ta cji nie po trze bu je. Dys ku sja wiad -
czy a o cie ra niu si dwóch opcji:
in y nier skiej i praw ni czej. 

Te mat „Prak tycz ne aspek ty kon tro -
li do pusz cze nia do sto so wa nia
w obiek tach wy ro bów bu dow la nych
w wie tle obo wi zu j cych prze pi -
sów” przed sta wi na czel nik Wy dzia u
Wy ro bów Bu dow la nych WINB. Po su -
gu jc si cie ka w pre zen ta cj omó wi
pod sta wo we ak ty praw ne re gu lu j ce
do pusz cze nie do za bu do wy wy ro bu bu -
dow la ne go w obiek cie bu dow la nym
i re gu la cje Pra wa bu dow la ne go do ty -
cz ce wy ro bów bu dow la nych oraz we -
ry fi ka cj, na pod sta wie do  czo nej do -
ku men ta cji, wy ro bów ze zna kiem CE,
ze zna kiem bu dow la nym lub wy ro -
bów le gal nie sto so wa nych w in nych
kra jach UE. 

Bar dzo du ym za in te re so wa niem
cie szy si w po po u dnio wej se sji pa nel:
„Wy bra ne za gad nie nia zwi za ne
z pro ce du r ad mi ni stra cyj n” (m.in.:
stro na w po st po wa niach ad mi ni -
stra cyj nych or ga nów I i II in stan cji;
sto so wa nie art. 61a Kpa – do pusz -
czal no za a le nia; kon ku ren cyj -
no try bów nad zwy czaj nych; wy -
kad nia li te ral na a ce lo wo cio wa),
pro wa dzo ny przez prof. dr. hab. Cze sa -
wa Mar ty sza, dzie ka na Wy dzia u Pra -
wa i Ad mi ni stra cji U w Ka to wi cach,

pre ze sa Sa mo rz do we go Ko le gium
Od wo aw cze go w Ka to wi cach. O spra -
wach za wi ych i kon tro wer syj nych mó -
wi on w kla row ny i przy stp ny spo sób,
pod po wia da jc pra wi do we roz wi za nia
w przy ka do wych po st po wa niach.

Przez trzy dni od by wa y si rów nie se -
sje pro wa dzo ne przez oso by z kie row nic -
twa Wy dzia u In fra struk tu ry UW, do ty -
cz ce „Pro ble mów w po st po wa niach
ad mi ni stra cyj nych, w aspek cie orzecz -
nic twa z za kre su spe cu sta wy dro go -
wej, Pra wa bu dow la ne go, pla no wa nia
i za go spo da ro wa nia prze strzen ne go
oraz od szko do wa za nie ru cho mo ci
prze j te pod dro gi pu blicz ne w try bie
spe cu sta wy dro go wej”. Te te ma ty
znaj do wa y si gów nie w sfe rze za in te -
re so wa pra cow ni ków Wy dzia u In fra -
struk tu ry UW oraz po wia to wych sta -
rostw, ale przed sta wi cie le lO IIB mo gli
rów nie uczest ni czy w wy bra nych pa -
ne lach po szcze gól nych se sji. 

Uczest ni cy ze lO IIB od by li rów nie
w ra mach warsz ta tów po sie dze nie ce -
lem omó wie nia za gad nie do ty cz -
cych funk cjo no wa nia oraz wspó pra cy
po mi dzy or ga na mi sta tu to wy mi lO -
IIB, w któ rym bra li udzia tak e go cie
z in nych izb okr go wych. By a oka zja
po dzie le nia si uwa ga mi i spo strze e -
nia mi do ty cz cy mi warsz ta tów i po li ty -
ki bu dow la nej oraz wa sny mi do wiad -
cze nia mi w za kre sie kon tak tów z NB
i AAB w in nych re jo nach kra ju. 

Warsz ta ty da y mo li wo wy su cha -
nia in te re su j cych wy ka dów i pre zen -
ta cji, dys ku sji nad szcze gó o wy mi pro -
ble ma mi za rów no w sa li wy ka do wej jak
i w in dy wi du al nych roz mo wach ku lu aro -
wych. Ta for ma szko le nia oraz wza jem -
nej wy mia ny do wiad cze zo sta a wy -
so ko oce nio na przez uczest ni ków
szko le nia ze lO IIB, NB i AAB

MA RIA WIER CZY SKA

LSKA OKRGOWA IZBA INYNIERÓW BUDOWNICTWA W KATOWICACH







Zadanie wspó!finansowane z bud"etu
Samorz!du Województwa "l!skiego

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.

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

„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.


