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Podstawą prawną dla sprecyzowania definicji budynku zeroenergetycznego jest dyrektywa 
 2010/31/UE oraz odpowiednie normy. Kraje członkowskie powinny opracować własne 
standardy  budynku ZEB z uwzględnieniem warunków klimatycznych zewnętrznych i 
wewnętrznych oraz zagadnień opłacalności ekonomicznej. W Polsce nie stworzono jeszcze 
własnej definicji w zakresie ZEB. 

http://www.eip-czpl.eu/pl/files/Budynki_energooszcz%C4%99dne_podr%C4%99cznik.pdf
Wszelkie prawa zastrzeżone - PSPC

Polskiego Stowarzyszenia 
Pomp Ciepła



Definicja budynku zeroenergetycznego lub niemal zero energetycznego w ujęciu 
dyrektywy 2010/31/UE stanowi, że jest to budynek o niemal zerowym zużyciu 
energii. Oznacza to budynek o bardzo wysokiej charakterystyce energetycznej 
obejmującą liczbowy wskaźnik zużycia energii pierwotnej wyrażony w  kWh/m 2 
na rok. Niemal zerowa lub bardzo niska ilość wymaganej energii powinna 
pochodzić w bardzo wysokim stopniu z energii ze źródeł odnawialnych, w tym 
energii ze źródeł odnawialnych wytwarzanej na miejscu lub w pobliżu. 
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Definicja ta nie precyzuje, czy budynek powinien być samowystarczalny energetycznie co 
oznacza, że dopuszczone jest bilansowanie energii produkowanej na miejscu i 
wyeksportowanej do sieci oraz dostarczanej z sieci, co jest zgodne z zapisami 
zamieszczonymi w normach EN 15603:2008 oraz EN 15316-1:2007. 
Pojawia się nowa definicja – budynek netto zero energetyczny (nZEB), którego bilans energii 
produkowanej na miejscu lub w pobliżu oraz energii pobieranej z sieci w odniesieniu do 
energii pierwotnej będzie co najmniej 0 kWh/(m2˙rok). 

http://www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,droga_do_budynku_prawie_zeroenergetycznego_,4881
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Co to jest budynek zeroenergetyczny i jak powinien być definiowany ?
To budynek niezależny pod względem energetycznym, nie wymagający stosowania 
konwencjonalnych źródeł energii w skali mikro(gaz, węgiel, ropa,) zarówno do 
ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, jak również oświetlenia, a nawet do 
zasilania sprzętu AGD. 
Budynek w którym bilans zysków i strat w okresie roku jest równy zero.

http://www.eip-czpl.eu/pl/files/Budynki_energooszcz%C4%99dne_podr%C4%99cznik.pdf
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http://www.builddesk.pl/files/BuildDesk/PL%20Education/PL%20Academy/PL%20Documents/Efektywnosc%20energetyczna%20-%20horyzont%202020.pdf
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http://www.nfosigw.gov.pl/gfx/nfosigw/userfiles/files/aktualnosci/2011/11/5.pdf

Ten obszar praktycznie nie 
istnieje bez systemów opartych 
o pompy ciepła 
oraz magazynowaniu energii  

Wpływ rozwoju technologii na zmiany efektywnych ekonomicznie standardów energetycznych w budynkach
 – trend, szacunek własny [kWh/m2/a]
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http://biznes.interia.pl/budownictwo/news/szczelne-domy-z-wlasnym-zrodlem-ciepla-to-nasza-przyszlosc,1821287,4212
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Struktura strat ciepła domu tradycyjnym i pasywnym
http://www.ekooszczedni.pl/artykuly/wentylacja-i-odzysk-ciepla-w-domu-pasywnym#.UJ6mC-ScP5M
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W roku 2014 polskie budownictwo wejdzie w pierwszy etap 
zmian rozpisanych do 2021r. Nowe regulacje zawarte w 
rozporządzeniu w sprawie Warunków Technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie mają prowadzić 
do systematycznej poprawy efektywności energetycznej 
budynków.

W roku 2013 wydano 192 278 pozwoleń na budowę dla 213 789 obiektów, podczas gdy w 
2012 r. liczby te wynosiły 207 142 pozwolenia dla 230 851 obiektów budowlanych. W 
stosunku do 2012 r. oznacza to zatem spadek o 7,7% (o 14 864 pozwoleń).
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BUDYNEK ZEROENERGETYCZNY W WARUNKACH 
POLSKICH CZY TO JEST  MOŻLIWE ?   

http://admin.czestochowa.pl/samorzad/wydarzenia_samorzad/termomodernizacja-2009-zrodla-finansowania-i?set_language=cs
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NALEŻY PROMOWAĆ BUDYNKI  ZEROENERGETYCZNE  
ALE  DOSTOSOWANE DO  WARUNKÓW POLSKICH !!!

BUDYNKI PASYWNE W POLSCE SIĘ NIE 
PRZYJĘŁY I STANOWIĄ TYLKO 
MARGINALNĄ CZEŚĆ RYNKU 

BUDOWLANEGO

http://www.mitech-mb.pl/Dom_Pasywny_Koncepcja.html http://pracownia-projekty.dom.pl/tagprojekty_domow_parterowych_podpiwniczonych.html

  Ep – na poziomie 20 - 40 KWh/m2/rok Ep – na  poziomie 15 KWh/m2/rok

   CO WYBRAĆ ? 
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 PRZYKŁAD BUDYNKU ZEROENERGETYCZNEGO 
DOM JEDNORODZINNY PARTEROWY 110 M2 

ZDROWY I NIEZALEŻNY ENERGETYCZNIE  
Elementy Budowlane 
Fundament – płyta grzewcza
Ściany dwuwarstwowe 
Strop lekki – płyta G-K
Dach deskowany 
Izolacja budynku – KLUCZ DO SUKCESU !!!
Stolarka okienna i drzwiowa – 0,8
Blokery przeciwsłoneczne + rolety 
Elementy instalacyjne: przyłącza 
Instalacja wod.-kan. + perlatory 
Instalacja uzdatniania wody 
Instalacja magazynowania deszczówki
Instalacji ogniw PV – 7 kW  + magazyn energii
Instalacja grzewcza p.c. – 5 kW e.c. (COP-4.5)
Instalacja ogrzewania podłogowego 
Instalacja wentylacji z rekuperacją 85%
Instalacja elektryczna 
Kominek z systemem magazynowania energii
Agregat na bio diesel  

Trwałość budynku około 50 lat

Magazynowanie energii ciepła Wszelkie prawa zastrzeżone - PSPC
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 ZEROENERGETYCZNOŚĆ: BILANS ZYSKÓW I START = 0 ?
Instalacja pompy ciepłą 5 kW e.c.przy COP 4,5 –  1450 kWh/rok

Instalacja ogniw PV – 7 kWp – około 6 650 kWh/rok 
Koszty energii elektrycznej w budynku dla 4 osobowej rodzinny *- około 5 200 

kWh/rok 
*wszystkie urządzenia elektryczne w budynku energooszczędne
- oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne LED i energooszczędne

-  urządzenia elektryczne A++  

Ilość energii wyprodukowanej z ilością energii zużytej :
6 650 kWh/rok = 1450 + 5200 kWh/rok 

Symulacja kosztów  jest przykładowa i odnosi się do konkretnego przypadku 
obliczeniowego w skali roku 

   
Wszelkie prawa zastrzeżone - PSPC



Polskiego Stowarzyszenia 
Pomp Ciepła

http://suw.biblos.pk.edu.pl/resources/i1/i5/i8/i8/r1588/WesolowskiM_AnalizaEnergii.pdf

Analiza egzergii może posłużyć jako narzędzie do oceny sprawności energetycznej 
jak i  egzergetycznej  wszystkich obiegów cieplnych  co pozwoli na optymalizację 
procesów  wytwarzania, dystrybucji  oraz konsumpcji energii.  

Budynek nieizolowany

                  Budynek izolowany
 (w tle za drzewami budynek nieizolowany)

2,5 krotnie większe obciążenie cieplne 
w stosunku do domu pasywnego
8 krotnie większe straty egzergii na etapie 
Wywtawrzania ciepła dla c.o. i  c.w.u.
6 krotne większe starty egzergii na przesyle 
czynnika grzewczego 
3,5 krotne więsze straty egzergii na przekazywaniu 
ciepła – grzejnik / powietrze   

 
Efektywność energetyczna systemów budowlanych = 

efektywność energetyczna systemów grzewczych 
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Podsumowanie:
-  Brak wiedzy technicznej i merytorycznej  Projektantów Inwestorów oraz Wykonawców  z zakresu OZE i 
efektywności energetycznej instalacji
-  Brak fachowej kadry technicznej do realizacji inwestycji 
-  procedury Sektor ZP– trwale i sukcesywnie zwalcza Efektywność Energetyczną !!!!
-  cena nie może być jedynym wyznacznikiem w ZP !!!!
-  zwiększenie świadomości społecznej w sektorze publicznym
-  zwiększenie ingerencji państwa w promowanie odnawialnych źródeł energii oraz 
   efektywności energetycznej w Polsce 
-  diametralna zmiana przepisów Prawa Budowlanego oraz wprowadzenie w życie nowej
   Ustawy OZE – przewidywany  termin marzec 2015 
-  pozorne początkowe oszczędności inwestycyjne jakościowo to  zwiększenie 
   drastyczne  co  rocznych kosztów eksploatacyjnych oraz zmniejszenia trwałości
   systemów budowlano – instalacyjnych.   
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JAKOŚ  ALBO JAKOŚĆ 
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Czym się zajmujemy :
-  organizacja  szkoleń i konferencji związanych z OZE i efektywnością energetyczną 
-  szkolenia instalatorów OZE – program EUCERT / program UDT
-  współpraca z biznesem i realizacji projektów inwestycyjnych 
-  propagowaniem systemów opartych o pompy ciepła i OZE 
-  doradztwem inwestycyjno – finansowym związanym z OZE i budownictwem ekoenergetycznym 
-  koncepcje oraz projekty układów instalacyjnych opartych o OZE 
-  wdrażanie projektów budynków zero i plus energetycznych 
-  współpraca z licznymi organizacjami  w kraju jak i zagranicą 

Kim jesteśmy :
- organizacją  non – profit nie związaną z żadną firmą 
-  jednostką badawczo – rozwojową 
-  jednostką sektora  MŚP 

Musimy nauczyć się uzyskiwać potrzebną nam energię bez zużywania surowców 
http://cytatybaza.pl/autorzy/nikola-tesla.html

http://cytatybaza.pl/autorzy/nikola-tesla.html
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Przykładowe realizacje, koncepcje, projekty  
Inwestycja zrealizowana 2013 – SOPOT SKŻ

Inwestycja zrealizowana 2012 

             Molo Sopot

Inwestycja w trakcie realizacji 2016 – MW w Tczewie   Projekt budowlano-wykonawczy 2014 
Zeroenergetyczny budynek RS w Purdzie

Centrum badawcze PAN w Jabłonnej – koncepcja i  założenia projektowe 
systemu pomp ciepła i  systemów budowlanych 



http://www.pspc.pl/
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                                           Dziękujemy za uwagę
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