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 EPBD - 2002/91/EC 

 

 EPBD   Energy Performance of Buildings Directive –  

 Dyrektywa 2002/91/UE Parlamentu Europejskiego i Rady 

  z 16 grudnia 2002r., w sprawie charakterystyki energetycznej budynków  

(Dz. Urzędowy UE  - PL  z 04.01.2003)   

 straciła moc 01.01.2012r. 

 

 Znaczące zmiany w Prawie Budowlanym, w tym 

 Pierwsza metodologia określania charakterystyki 

 energetycznej budynków   

 (Roz. MI z 08.11.2008r. Dz.U. 2008/201/1240) 

  straciła moc 03.10.2014r. 
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 EPBD - 2010/31/EC 

 

 EPBD   Energy Performance of Buildings Directive  

 Dyrektywa 2010/31/UE  Parlamentu Europejskiego i Rady, 

 z 19 maja 2010r., w sprawie charakterystyki energetycznej budynków  

 (Dz. Urzędowy UE  - PL  18.06.2010)  

 

  Kolejne zmiany w Prawie Budowlanym, w tym 

 Druga metodologia określania charakterystyki  

 energetycznej budynków 

 (Roz. MIiR z 03.06.2014r. Dz.U. 2014/888)  
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Charakterystyka energetyczna 
 

Na etapie projektowania  (przed realizacją obiektu) 

spełnienie wymagań warunków technicznych w zakresie wskaźnika EP 

spełnienie wymagań w zakresie zakresu i formy projektu budowlanego 

 

Na etapie oddawania do użytkowania  (po zrealizowaniu obiektu) 

ocena charakterystyki energetycznej budynku w formie świadectwa   

 charakterystyki energetycznej obiektu) 

Dla obiektu istniejącego  (po modernizacji zmieniającej właściwości 

energetyczne lub 10. lat po wydaniu poprzedniego świadectwa) 
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Charakterystyka energetyczna 
 
Na etapie projektowania budynku - spełnienie wymagań WT2014  
(Roz. MTBiGM z 13.07.2013  w sprawie warunków technicznvh § 328, 

ust.1, pkt.11) 
 

wartość wskaźnika EP, kWh/(m2 rok) - roczne obliczeniowe 

 zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną,  

 do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia oraz przygotowania 

 ciepłej wody użytkowej, a w przypadku budynków użyteczności 

 publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, 

 gospodarczych i magazynowych – również do oświetlenia 

 wbudowanego,  

 obliczona według przepisów dotyczących metodologii 

 obliczania charakterystyki energetycznej budynków 
 

EP < EPmax 
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Charakterystyka energetyczna 
 

Na etapie projektowania budynku - spełnienie wymagań ZiFPB2013  
(Roz. MTBiGM z 27.04.2012 468/2012 w sprawie zakres i formy projektu 
budowlanego § 11, ust.2, pkt.10) - brak wyraźnie określonego zakresu i 
formy 

charakterystyka energetyczna budynku, opracowana zgodnie z 

metodologią obliczania charakterystyki energetycznej budynku, 

określająca w zależności od potrzeb: 

 a) bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających 

 inne rodzaje energii 

 b) właściwości cieplne przegród zewnętrznych 

 c) parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, 

 wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych oraz innych 

 urządzeń 

 d) dane wykazujące spełnienie wymagań dotyczących 

 oszczędności energii, zawartych w WT2014 

EP < EPmax  ,   UC  UC max ,   A0  A0 max ,  g  0,35  i in. 
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Charakterystyka energetyczna 
 

Na etapie projektowania budynku - spełnienie wymagań ZiFPB2013  
(Roz. MTBiGM z 2.07.2013 762/2013 w sprawie zakres i formy projektu 
budowlanego § 11, ust.2, pkt.12) 

analiza możliwości racjonalnego wykorzystania, alternatywnych 

źródeł zaopatrzenia w energię i ciepło, określająca m.in.: 

 a)  roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, 

 wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia 

 obliczone zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii 

 obliczania charakterystyki energetycznej budynków, 

 b) dostępne nośniki energii 

 c)  warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych 

 d)  wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy 

 porównawczej: 

  system konwencjonalny oraz system alternatywny lub  

  system konwencjonalny oraz system hybrydowy,  

 e)  obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów, 

 f)  wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię 
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Charakterystyka energetyczna 
 
Na etapie oddawania budynku do użytkowania - spełnienie wymagań  
WT2014   (§ 328, ust.1, pkt.11) - wyraźnie określony zakres i forma  
 

ocena charakterystyki energetycznej  budynku w formie  
 świadectwa charakterystyki energetycznej  

EP < EPmax    

 
 
 

UC  UC max ,   A0  A0 max ,  g  0,35  i in. 
 

Dla budynków istniejących - spełnienie wymagań z danego okresu 
ocena charakterystyki energetycznej  budynku w formie  

 świadectwa charakterystyki energetycznej  

EP < Epmax   i in.  
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 Charakterystyka energetyczna  wyznaczana jest na podstawie  

 Rozporządzenia dotyczącego metodologii obliczania 
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub 
części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-
użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw 
charakterystyki energetyczne   

 (Roz. MIiR z 2 lipca 2014r., DzU 2014/888) 
  

  Rozporządzenie określa: 

1)  metodologię obliczania charakterystyki  

 energetycznej 

2)  sposób sporządzania świadectwa  

 charakterystyki energetycznej 

3)  wzory świadectw charakterystyki  

 energetycznej 
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 Rozporządzenie MIiR z 2 lipca 2014r., (DzU 2014/888) 

 podaje definicje: 
 

system ogrzewczy, system przygotowania ciepłej wody 

użytkowej, system chłodzenia – systemy techniczne zapewniające 

dostawę energii użytkowej na dane potrzeby eksploatacyjne 

pomieszczeń w budynku, lokalu mieszkalnym lub części budynku 

stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową 

system wbudowanej instalacji oświetlenia – system techniczny 

zapewniający dostawę energii końcowej na potrzeby oświetlenia 

pomieszczeń w budynku, lokalu mieszkalnym lub części budynku 

stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową 

prosty system techniczny – system techniczny wykorzystujący 

jeden rodzaj źródła energii, zasilany jednym rodzajem nośnika 

energii lub energii 
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 Rozporządzenie MIiR z 2 lipca 2014r., (Dz.U. 2014/888) 

 podaje definicje: 
 

złożony system techniczny – system techniczny wykorzystujący 

więcej niż jeden rodzaj źródła energii 

nieodnawialna energia pierwotna – energia zawarta w kopalnych 

surowcach energetycznych, która nie została poddana procesowi 

konwersji lub transformacji 

odnawialna energia pierwotna – energia uzyskana z odnawialnego 

źródła energii 

energia końcowa – energia dostarczana do budynku dla systemów 

technicznych 

energii pomocnicza końcowa – część energii końcowej 

dostarczanej do budynku dla zapewnienia funkcjonowania urządzeń 

pomocniczych w systemach technicznych 
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 Rozporządzenie MIiR z 2 lipca 2014r., (Dz.U. 2014/888) 

 podaje definicje: 
 

energia użytkowa: 

 a) przy ogrzewaniu budynku – energia przenoszona z budynku do 

 jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym, 

 pomniejszona o zyski ciepła, 

 b) przy chłodzeniu budynku – zyski ciepła pomniejszone o energię 

 przenoszoną z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z 

 powietrzem wentylacyjnym 

 c) przy przypadku przygotowania c.w.u. – energia przenoszona z 

 budynku do jego otoczenia ze ściekami 

emisja – emitowane do atmosfery zanieczyszczenia wymienione w 

art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 17.07.2009r. o systemie zarządzania 

emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. 2013/1107) 
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 Rozporządzenie MIiR z 2 lipca 2014r., (Dz.U. 2014/888) 

 podaje definicje: 
 

budynek produkcyjny – budynek, w klasie 1251 Polskiej 

Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, stanowiącej załącznik do 

przepisów wydanych na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 

29.06.1995r. o statystyce publicznej (Dz.U. 2012/591 oraz  Dz.U. 

2013/2) 

budynek magazynowy – budynek w klasie 1252 Polskiej 

Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, stanowiącej załącznik do 

przepisów wydanych na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 

29.06.1995r. o statystyce publicznej 

zyski ciepła – ciepło: 

 a) wytworzone wewnątrz budynku przez użytkowników oraz przez 

 urządzenia niebędące częścią systemów technicznych 

 b) dostarczone wraz z promieniowaniem słonecznym do budynku 

 

10. Dni Oszczędzania Energii, Wrocław 21-22.10.2014 



 Rozporządzenie MIiR z 2 lipca 2014r., (Dz.U. 2014/888) 

 dwie metody wyznaczania charakterystyki energetycznej: 

  

 

Metoda obliczeniowa  (nowoprojektowane i istniejące budynki) -  

metoda oparta na standardowym sposobie użytkowania oraz na 

danych klimatycznych przyjętych z bazy danych klimatycznych 

najbliższej stacji meteorologicznej 

  

Metoda zużyciowa  (budynki istniejące eksploatowane co najmniej 

 3 lata) - metoda oparta na faktycznie zużytej ilości energii lub 

nośników energii 

 

Usunięto z metodologii metodę uproszczoną określania 

charakterystyki energetycznej dla budynków mieszkalnych 
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 Rozporządzenie MIiR z 2 lipca 2014r., (Dz.U. 2014/888) 

 Metoda zużyciowa - możliwa do wykorzystania jeżeli: 

potrzeby ogrzewania lub przygotowania c.w.u. są zabezpieczane z 

sieci ciepłowniczej lub gazowej 

rozliczenie zużycia: 

 a) ciepła - w oparciu o wskazania ciepłomierza 

 b) gazu ziemnego - w oparciu o wskazania gazomierza 

 c) c.w.u. - w oparciu o wskazania wodomierza 

istnieją dokumenty potwierdzające rzeczywiste zużycie ciepła lub gazu 

ziemnego z ostatnich 3 lat poprzedzających wydanie świadectwa 

charakterystyki energetycznej i w tym okresie, nie przeprowadzono 

robót budowlanych wpływających na ich charakterystykę energetyczną 

nie występuje system chłodzenia 

gaz ziemny jest zużywany wyłącznie na potrzeby ogrzewania lub 

przygotowania c.w.u. 

możliwe jest określenie powierzchni budynku o regulowanej 

temperaturze powietrza 
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 Istotne zmiany w metodologii wyznaczania charakterystyki 

energetycznej 
  

Definicja powierzchni A f  - powierzchnia pomieszczeń o 

regulowanej temperaturze powietrza (powierzchnia ogrzewana lub 

chłodzona), do której odnosi się wszystkie wskaźniki zużycia energii: 

EU, EK, EP oraz emisji CO2 – ECO2   

Powierzchnia użytkowa wyznaczana według PN-ISO 9836:1997 

Właściwości użytkowe w budownictwie – określanie i obliczanie 

wskaźników powierzchniowych i kubaturowych, 

 a w przypadku pomieszczeń lub ich części w budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym i lokalu mieszkalnym o wysokości w świetle: 

 1)  2,20 m – powierzchnia uwzględniana w 100% 

 2)  1,40 m i < 2,20 m – powierzchnia uwzględniana w 50% 

 3) <1,40 m – powierzchnia pomijana całkowicie. 
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 Istotne zmiany w metodologii wyznaczania charakterystyki 

energetycznej 
  

Powierzchnia A f pomieszczeń o regulowanej temperaturze 

powietrza 

Powierzchnia użytkowa według 

 PN-ISO 9836:1997 - budynki różne         - budynki mieszkalne 

 

 

  

10. Dni Oszczędzania Energii, Wrocław 21-22.10.2014 

Źr                 ódło: www.:izolacje.com 



 Istotne zmiany w metodologii wyznaczania charakterystyki 

energetycznej   -   (na co jeszcze należy zwracać uwagę !!!) 

  

 Rodzaje budynków, dla których określana jest charakterystyka 

energetyczna: 

mieszkalny 

zamieszkania zbiorowego 

użyteczności publicznej 

rekreacji indywidualnej (przeznaczony do okresowego wypoczynku) 

gospodarczy 

produkcyjny 

magazynowy 
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 Istotne zmiany w metodologii wyznaczania charakterystyki 

energetycznej  

Zmieniono, uporządkowano wartości współczynników nakładu 

nieodnawialnej energii pierwotnej 

Dodano współczynniki dla energii geotermalnej, wiatrowej, 

biogazu 
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 Istotne zmiany w metodologii wyznaczania charakterystyki 

energetycznej  
                                                                                                                                                                                                                             

Zmieniono lub dodano nowe wartości sprawności wytwarzania 

ciepła, regulacji i wykorzystania ciepła w systemach ogrzewania 
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 Dostosowano je do wartości wynikających z postępu technicznego, 
uzyskiwanych w nowych urządzeniach 



 Istotne zmiany w metodologii wyznaczania charakterystyki 

energetycznej  

 

Zmieniono sposób wyznaczania współczynnika sprawności 

urządzeń chłodniczych ESEER, zastępując go współczynnikiem 

SEER wg metodologii EUROVENT  

 

Zmieniono sposób obliczania rocznego zapotrzebowania na 

energię końcową do oświetlenia wg normy PN-EN 15193:2010 

 Charakterystyka energetyczna budynków – Wymagania 

 energetyczne dotyczące oświetlenia  
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 Istotne zmiany w metodologii wyznaczania charakterystyki 

energetycznej  

 

Wprowadzono nowy sposób wyznaczania rocznego 

zapotrzebowania na energię użytkową na potrzeby 

przygotowania c.w.u.  
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 Istotne zmiany w metodologii wyznaczania charakterystyki 

energetycznej  

 

W obliczeniach zapotrzebowania na energię elektryczną do 

napędu urządzeń pomocniczych,  

 wprowadzono możliwość uwzględniania energii pokrywanej ze 

źródeł odnawialnych 

Czas działania urządzeń pomocniczych w systemie ogrzewania i 

systemie chłodzenia o działaniu ciągłym - równy okresowi 

ogrzewczemu lub chłodniczemu wyznaczonemu  

 wg normy PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne właściwości 

użytkowe budynków - Obliczanie zużycia energii do ogrzewania 

i chłodzenia 
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 Istotne zmiany w metodologii wyznaczania charakterystyki 

energetycznej  

 

Ujednolicono zasady określania zysków ciepła od 

nasłonecznienia, uwzględnianych w obliczeniach zapotrzebowania 

na ciepło do ogrzewania i zapotrzebowania na ciepło do chłodzenia 

pomieszczeń 

 

 

 

 

Wprowadzono inny sposób wyznaczania wewnętrznych zysków 

ciepła  
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 Istotne zmiany w metodologii wyznaczania charakterystyki 

energetycznej  
 

Wprowadzono inny, precyzyjniejszy sposób wyznaczania wielkości 

strumienia powietrza zewnętrznego  
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Świadectwo charakterystyki energetycznej 
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Świadectwo charakterystyki energetycznej 



 Przeznaczenie budynku (nowa pozycja do wypełnienia w 

świadectwie charakterystyki energetycznej)  

 wg WT2014 lub PKOB 

 

 Trzy wzory świadectwa charakterystyki energetycznej: 

budynku – określa załącznik nr 3 do rozporządzenia 

lokalu mieszkalnego – określa załącznik nr 4 do 

rozporządzenia 

części budynku stanowiącej samodzielną całość 

techniczno-użytkową – określa załącznik nr 5 do 

rozporządzenia 
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Świadectwo charakterystyki energetycznej 



Jednostkowa wielkości emisji CO2   

 ECO2 , tCO2 /(m
2 rok)   

Obliczeniowa, roczna ilości zużywanego nośnika energii, 

jednostka/rok 

Udziału OZE w zapotrzebowaniu na energię – UOZE, % 
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Świadectwo charakterystyki energetycznej 



1)  zasady sporządzania świadectw charakterystyki 

energetycznej 

2)  zasady kontroli systemu ogrzewania i systemu 

klimatyzacji w budynkach 

3)  zasady prowadzenia centralnego rejestru 

charakterystyki energetycznej budynków 

4)  sposób opracowania krajowego planu działań 

mającego na celu zwiększenie liczby budynków o 

niskim zużyciu energii 
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Ustawa o  charakterystyce energetycznej 
budynków z 29 sierpnia 2014r. 



 

 

Dziękuję za uwagę 
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