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BUDYNKI ZEROENERGETYCZNE W REALIACH POLSKICH FAKTY I MTY
Abstrakt: Budownictwo w Polsce przeżywa potężną transformację technologiczno-mentalna. W niniejszym
opracowaniu przedstawiono możliwości rozwoju budynków zeroenergetycznych w warunkach polskich ze
szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań technicznych, społecznych jak i klimatycznych. Nacisk Unii
Europejskiej w sprawie wprowadzania dyrektyw związanych z efektywnością energetyczną i ustawą OZE oraz
założeniami programu Prosument doprowadzą do korzystnych zmian w polskim budownictwie. W artykule
opisano również fakty i mity związane z budownictwem ekoenergetycznym a w szczególności pokazanie
negatywnych skutków braku rozwiązań efektywnych energetycznie.
Słowa kluczowe: budynki zeroenergetyczne, plus energetyczne, efektywność energetyczna, źródła OZE.

Wprowadzenie
Po zmianie warunków technicznych w 2014 roku, najbliższe 6 lat w sektorze
budowlano-instalacyjnym będzie ukierunkowane na poprawę efektywności
energetycznej i wyeliminowanie niskiej emisji z miast jak i obszarów wiejskich. W
ciągu tak krótkie czasu maja być 3- krotnie być zmienione przepisy dotyczące
warunków technicznych w budownictwie z dostosowaniem do warunków
budownictwa zero jak i plus energetycznego. Dynamika przemian jak i wdrażanie
innowacyjnych rozwiązań w sektorze budowlano-instalacyjnym są szansą na
rozwój nowej jak i poprawę istniejącej infrastruktury budowlanej, która z
upływem kolejnych lat zaczyna być problemem ogólnospołecznych (osiedla z
wielkie płyty, zdegradowane budynki zabytkowe, niskoemisyjne i toksyczne
źródła w miastach, pogarszająca się jakość powietrza wentylacyjnego). W związku
z powyższym każdy kraj członkowski zgodnie z wymogami dyrektywa
2010/31/UE ma podstawą prawną dla sprecyzowania definicji budynku
zeroenergetycznego z uwzględnieniem odpowiednie normy. Kraje członkowskie w
tym Polska powinny opracować własne standardy
budynku ZEB z
uwzględnieniem warunków klimatycznych zewnętrznych i wewnętrznych oraz
zagadnień opłacalności ekonomicznej. Nowe podejście do utworzenie własnych
standardów budynków zero energetycznych jak i plus energetycznych, jest
doktorant IMP PAN/PG w Gdańsku, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła, Uniwersytet
Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, ul. Kaliskiego7, 85-789 Bydgoszcz, Polska,
tel.: +48 792-14-11-70, email: tomasz-mania@wp.pl
Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów dywersyfikujących źródła i sposoby ich
wykorzystania jako element ochrony środowiska przyrodniczego w województwie kujawsko-pomorskim
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potrzebne natychmiast chociażby na nowo perspektywę finansową 2014-2020,
która to wręcz wymaga aby realizowane projekty były z zachowaniem standardów
budynków ekoenergetycznych (zero i plus energetycznych) z ukierunkowaniem na
budynki niezależne jak i samowystarczalne energetycznie. W Polsce nie stworzono
do tej pory własnej definicji w zakresie ZEB.
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Tab. 1. Szacunkowa ocena energochłonności polskich zasobów mieszkaniowych [1].
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1. Budynki zeroenergetyczne - definicja i podstawy

Rys.1. Zamiana WT do 2021 roku w świetle przepisów UE [2].
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Istotnym elementem wdrożenia Dyrektywy 2010/31/UE jest modernizacja
sektora publicznego pod względem ograniczenia energochłonności stosowanych
rozwiązań budowlano-instalacyjnych. Proces ten zaczął się już z wprowadzeniem
funduszy
przedakcesyjnych,
które
miały
wypromować
rozwiązania
energooszczędne ale niestety poszczególne rządy w Polsce skutecznie opóźniały
wprowadzanie ustaw i aktów prawnych, które miały to normować przy
skutecznym wsparciu lobby energetycznego, które nie jest zainteresowane tego
typu rozwiązaniami.
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Najważniejsze zmiany w nowej Dyrektywie 2010/31/UE do wprowadzenia w przepisach polskich

Przykładowy wykaz zmian procentowych dotyczących budynków zero
energetycznych
na tle innych krajów wspólnoty UE.

Wpływ rozwoju technologii na zmiany efektywnych ekonomicznie standardów
energetycznych w budynkach - trend, szacunek własny [kWh/m2/a]
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Praktycznie budownictwo zero jak i plus energetyczne nie istnieje bez nowoczesnych systemów
magazynowania energii jak i układów do jej transformowania-pomp ciepła [3].

Ile potrzeba na ogrzanie lub schłodzenie m2 powierzchni budynku w poszczególnych krajach UE - Gazeta
Prawna [4].
Wynikowe zapotrzebowanie na energię pierwotną (kWh/m2/rocznie)
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Wynik kosztów zwrotu wynoszący 37 lat w stosunku do budynku tradycyjnego
jest nie do końca prawdziwy i uzależniony jest od wielu czynników, przed
wszystkim od cen czystych technologii OZE, które tak na prawdę regulują cenę
m2 budynku zero energetycznego w stosunku do rozwiązań tradycyjnych.

W Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej (MTBiGM) z 5 lipca 2013 w sprawie zmian w
dotychczasowych warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i
ich usytuowanie najważniejsze zmiany dotyczą wentylacji nawiewno-wywiewnej
oraz parametrów, jakie powinien osiągać dla budynków wskaźnik EP, określający
roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię
pierwotną. Powyższa tabela obrazuje wykaz zmian do 2021 roku w systemach
budowlanych, które mają wpłynąć na poprawę efektywności energetycznej
budynków [5].
W następnej części przeanalizujemy możliwość wybudowania w warunkach
polskich budynku jednorodzinnego parterowego o powierzchni 110 m 2, który ma
być w swoi założeniu budynkiem zeroenergetycznym. Założony poziom energii
pierwotnej Ep dostarczonej wynosi: 20-40 kWh/m2/rok przy założeniu że budynek
będzie budynkiem energooszczędnym. Obniżanie wartości Ep poniżej wartości 15
czy nawet 10 kWh/m2/rok jest na dzień dzisiejszy nie uzasadnione pod względem
technicznym a w szczególności pod względem ekonomicznym. Świadczy o tym
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chociażby fakt iż innowacyjne budownictwo pasywne, którego współczynnik E P
kreowany na poziomie poniżej 15 kWh/m2rok nie przyjął się w warunkach
polskich. O czym mogą świadczyć niskie wskaźniki GUS zainteresowania tego
typu rozwiązaniami na rynku polskim.

Budynki zero energetyczne lub plus energetyczne przy obecnie komercyjne
dostępnych technologiach budowlano-instalacyjnych są możliwe do realizacji pod
pewnymi warunkami. Istotnym elementem w warunkach polskich jest aspekt
finansowy czyli koszty budowy budynku od fazy koncepcyjnej poprzez projekty
budowlano-wykonawcze aż do oddania budynku do użytkowania. Kolejnym
elementem istotnym z punktu widzenia trwałości systemów budowlano
instalacyjnych jest zachowanie odpowiedniej jakości materiałów co w
późniejszym okresie zwiększa koszty eksploatacji budynku oraz instalacji.
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Projekt typowego budynku jednorodzinnego zeroenergetycznego (bez kosztów
gruntu), który ma alternatywą dla drogich i nie wydajnych systemów
mieszkaniowych oraz modelowym przykładem dla całego sektora budownictwa
jednorodzinnego jak i wielorodzinnego. Koszty budowy (bez kosztu gruntu,
działki) wahają się od 350-400 tys. zł.

Powyższej przedstawiono schemat w rozbiciu na cześć budowlaną oraz na cześć
instalacyjną dla budynku zeroenergetycznego wszystkie wbudowane instalacje są
systemami OZE. Budynek ma podłączenie do systemu elektroenergetycznego ale
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ma również własny system zasilania w energię elektryczną z możliwością
częściowego magazynowaniem e.e. jak również system niezależności
energetycznej w postaci agregatu na biodiesel.

Istotnym elementem w procesie inwestycyjnym związanym z budową zero lub
plus energetycznych budynków jest znajomość bilansowania budynków pod
względem materiałowym i przełożeniem na koszty eksploatacyjne. Każda
złotówka wydana na zwiększenie izolacyjności budynku a tym samym
poprawienie efektywności energetycznej zwraca się już po 3-4 latach.
Zmniejszając starty energetyczne budynków oraz instalacji poprzez stosowanie
optymalnych grubości izolacji, kupujemy na początku procesu inwestycyjnego
,,koszty paliwa" w formie struktury izolacyjnej budynku.
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Kolejnym elementem jest symulacja zysków i strat w budynku. W celu uzyskania
parametru zeroenergetyczności musimy spełnić kilka warunków. Po pierwsze
zastosować system pompy ciepła, która jako jedyne urządzenie na rynku jest w
stanie efektywnie wyprodukować ciepłą wodę użytkową jak również ogrzać cały
budynek. Po drugie zamontować system wentylacji z rekuperacją w celu
ograniczenia strat powietrza wentylacyjnego usuwanego z budynku. Po trzecie
zamontować system ogniw PV w układzie on-grid z magazynowaniem energii i
możliwością sprzedaży do sieci. Ostatnim elementem nie branym do tej pory pod
uwagę jest montaż urządzenia energooszczędne (osprzęt AGD, komputery,
urządzenia domowe) jak i systemy oświetlenia zewnętrznego jak i wewnętrznego.
Wyliczenie zużycia energii przez wszystkie z ww a produkcja tej samej energii w
bilansie rocznym przez układ ogniw pv w systemie on-grid z magazynem energii
zamontowanym na budynku może doprowadzić do zerowego zbilansowania co w
rezultacie daje bardzo korzystny wynik dla użytkownika końcowego, któremu
bilans energii zużywanej do produkowanej wchodzi na zero.
Podsumowanie
Podsumowując
zagadnienia
budownictwa
ekoenergetycznego
i
zeroenergetycznego w Polsce można z całą stanowczością stwierdzić że jesteśmy
na początku tej drogi. W ciągu najbliższych 6 lat w polskim sektorze budowlany
oraz instalacyjnym powinny dokonać się rewolucyjne zmiany w zakresie
projektowania jak i wykonawstwa. Zmierzamy w kierunki budynków i obiektów,
które mają produkować więcej energii niż same zużywać. Ciągły postęp
technologiczny w dziedzinie energetyki prosumenckiej jak i zawodowej na
przestrzeni kilku lat doprowadził do diametralnych zmian w myśleniu i
postrzeganiu pojęcia energii, niezależności energetycznej czy w końcu
samowystarczalności energetycznej. Polska na tle innych krajów ma jeszcze dużo
do nadrobienia, jeżeli chodzi wprowadzenie na szeroką skalę rozwiązań
proekologicznych i proenergetycznych jak w krajach wspólnoty. U podłoża tego
stanu rzeczy leży wiele czynników miedzy innymi:
- brak wiedzy technicznej i merytorycznej, projektantów, inwestorów,
wykonawców z zakresu OZE i efektywności energetycznej.
- odpowiednie profil kształcenie kadry technicznej (szkoła zawodowa,
technikum, studia)
- słaby transfer wiedzy z nauki do biznesu - brak wdrażania innowacyjnych
rozwiązań
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- brak fachowej kadry technicznej do realizacji inwestycji
- absurdalne i zawiłe przepisy utrudniające rozwój ekoenergetycznego
budownictwa w Polsce
- procedury sektora ZP - trwale i sukcesywnie zwalczają efektywność
energetyczną jak i OZE
- cena nie może być jedynym wyznacznikiem w ZP!!!!!
- zwiększenie świadomości społecznej w sektorze publicznym jak i prywatnym
- zwiększenie ingerencji państwa w promowanie OZE oraz efektywności
energetycznej w Polsce
- diametralna zmiana przepisów Prawa Budowlanego oraz wprowadzenie w
życie nowej Ustawy OZE - przewidywany termin obowiązywania ustawy styczeń 2016?
- pozorne początkowe oszczędności inwestycyjne jakościowe to zwiększenie
drastyczne co rocznych kosztów eksploatacyjnych oraz zmniejszenie trwałości
systemów budowlano-instalacyjnych.
- nie możemy mówić że jakoś będzie wybudowane tylko musimy zachować
optymalną jakość budynków jak i instalacji.
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ZERO ENERGY BUILDINGS REALITIES POLISH - FACTS AND MYTHS
Abstract : Construction in Poland is undergoing a massive transformation of technological and mental. This paper describes
the zero-energy building opportunities in Polish conditions with particular regard to technical, social and climatic
conditions. The focus of the European Union on the implementation of the directives related to energy efficiency and
renewable energy Act and Prosumer of the program will lead to positive changes in the Polish construction industry. This
article also discusses the facts and myths associated with the construction of eco energy and in particular to show the
negative effects of the lack of energy-efficient solutions.
Keywords : Zero energy buildings, plus energy, energy efficiency, renewable energy sources

