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Tezy dla Strategii Efektywności Energetycznej w Budynkach 

 

Bezpieczeństwo energetyczne a strategia działań antysmogowych 

 

Założenia 

 Fundamentem Bezpieczeństwa Energetycznego Państwa jest efektywność energetyczna. 

Równocześnie niska efektywność energetyczna budynków jest praprzyczyną występowania 

zjawiska smogu. 

 Trzy podstawowe przyczyny emisji składników smogu: 

- Niski standard energetyczny budynków oznacza wysokie zużycie paliwa, które wymusza na 

właścicielach poszukiwanie najtańszych jego źródeł energii 

- Bardzo niski poziom świadomości obywateli zarówno w zakresie sposobów podnoszenia 

efektywności energetycznej jak i szkodliwości smogu. 

- Brak kapitału u właścicieli budynków o najniższym standardzie energetycznym, który 

pozwolił by na ich termomodernizację 

 Najlepszą, z punktu widzenia społecznego i środowiskowego, strategią poprawy 

bezpieczeństwa energetycznego i eliminacji ryzyka występowania smogu jest podjęcie 

działań eliminujących praprzyczyny jego powstawania. Działania w zakresie podnoszenia 

jakości paliw, norm jakościowych źródeł energii i skutecznego zwalczania nielegalnego 

spalania śmieci i odpadów, są warunkiem koniecznym przeciwdziałania występowaniu 

zjawiska smogu, ale nie wystarczającym. 

 

Poprawa standardu energetycznego 

 Jedynym efektywnym ekonomicznie sposobem podniesienia standardu energetycznego 

budynków do poziomu wymaganego przez aktualne przepisy prawa budowlanego jest 

głęboka termomodernizacja (GT) zasobów o najniższym standardzie energetycznym. Głęboka 

Termomodernizacja to kompleksowe działanie polegające na: podniesieniu oporów 

termicznych przegród budowlanych, obniżeniu energochłonności wentylacji i zmniejszeniu 

marnotrawstwa ciepłej wody oraz poprawę sprawności i automatyzację systemów: 

oświetlenia, klimatyzacji i przygotowania ciepłej wody. Oszczędności energii w budynkach o 

przeciętnym zapotrzebowaniu na energię, związane z tymi działaniami przekraczają 80% 

 W odróżnieniu od GT, płytka termomodernizacja obejmuje jedynie poprawę oporów 

cieplnych niektórych przegród budowlanych i dostosowanie do zmniejszonego 

zapotrzebowania na ciepło systemów grzewczych. Taka termomodernizacja, mimo iż 

pochłania około 50% kosztów GT przynosi niewielki, bo często mniejszy niż 5% poziom 

oszczędności energii.  



 Charakterystyczną cechą inwestycji w GT jest niezależność jej kosztów od wyjściowego 

standardu energetycznego budynków. Niezależnie od tego czy budynek charakteryzuje się 

wskaźnikiem zapotrzebowania na Energię Końcową na poziomie EK = 800 [kWh/m2/rok] czy 

EK= 200 [kWh/m2/rok] koszty inwestycji będą się różniły o mniej niż 5% 

 Standard energetyczny budynków po przeprowadzonej głębokiej termomodernizacji, jak 

wynika z moich doświadczeń i analiz, w zależności od rodzaju budynku, zawiera się w 

przedziale 20÷40 [kWh/m2/rok] przy nakładach na jego uzyskanie 700÷900 [zł/m2]  

 Zakładając, że co najmniej 30% budynków użyteczności publicznej cechuje się 

zapotrzebowaniem na energię EK > 250 [kWh/m2/rok] Prosty Czas Zwrotu Nakładów (eng. 

SPBT) dla inwestycji GT wynosi SPBT<15[lat], co oznacza wysoką ekonomiczną opłacalność 

takich inwestycji 

 Niezależność kosztów GT od wyjściowego standardu energetycznego powoduje, że SPBT 

zależy wyłącznie od wyjściowego standardu energetycznego. W konsekwencji dla różnych 

wyjściowych wartości wskaźnika EK wartości wskaźnika SPBT będą w przedziale 6÷50lat. 

 Warunkiem efektywności ekonomicznej inwestycji prowadzących do obniżenia ryzyka 

wystąpienia zjawiska smogu, jest wiedza o standardzie energetycznym budynków. To było 

przyczyną powstania Dyrektywy 2002/91/EU i jej recastu Dyrektywy 2010/31/EU oraz prac 

nad kolejnymi regulacjami w tym obszarze. 

 Mimo obowiązywania od 2003 roku Dyrektywy o certyfikacji energetycznej budynków i 

płynącego z niej obowiązku prezentacji charakterystyki energetycznej budynków 

użyteczności publicznej w widocznym miejscu, w znikomym ułamku budynków świadectwa te 

są prezentowane. Co gorsze władze publiczne i nie mają pojęcia jakie wskaźniki 

zapotrzebowania na energię mają zarządzane przez nie budynki. 

 Ani Jednostki Samorządu Terytorialnego ani Rząd nie sporządzają rankingów 

energochłonności będących w ich władaniu obiektów i tym samym nie prowadzą racjonalnej 

polityki wzrostu efektywności energetycznej. A powinny one, według w/w Dyrektyw mieć 

wiodącą rolę w kształtowaniu świadomości energetycznej społeczeństwa jako warunku 

koniecznego prowadzenia racjonalnej polityki wykorzystania zasobów naturalnych. 

 

Strategia likwidacji ryzyka wystąpienia zjawiska Smogu w siedmiu krokach1,2 

 Krok pierwszy uruchomienie wewnętrznych procedur zgodnie z PN EN ISO 50001 Zarządzanie 

energią  

 Krok drugi wykonanie przez wyznaczonych w kroku pierwszym pracowników JST rankingu 

zarządzanych budynków wg ich zapotrzebowania na Energię Końcową (EK) 

 Krok trzeci to zainstalowanie systemu ciągłego monitoringu mediów. Systemy licznikowe 

dostawców nie pozwalają na ciągły monitoring zużycia, który jest warunkiem optymalizacji 

zapotrzebowania na energię. Nie pozwalają także na kontrolę jakości dostaw energii. 

Ponadto dane z monitoring mają ogromny wpływ na dokładność audytu energetycznego 

 Krok czwarty uzupełnienie dokumentacji budynku i wykonanie cyfrowej inwentaryzacji 

architektonicznej jako warunku koniecznego wysokiej jakości audytu energetycznego. 

Ponadto inwentaryzacja obniża koszy wykonania projektów inwestycji 

termomodernizacyjnych. 

 Krok piąty wybór audytora energetycznego dla wykonania audytu najbardziej 

energochłonnych budynków. Uwaga, poza ceną wykonania audytu kryteria wyboru powinny 

zawierać wysoko punktowane dotychczasowe doświadczenie audytora w uzyskiwaniu 



najniższego zapotrzebowania na Energię Końcową budynków, przyjętych do realizacji 

audytów. 

 Krok szósty wykonanie inwestycji głębokiej termomodernizacji przy zagwarantowaniu na 

każdym jej etapie nadzoru audytora energetycznego. 

 Krok siódmy stały monitoring efektów inwestycji termomodernizacyjnej w ramach systemu 

zarządzania energią. 

 

Poprawa stanu świadomości poprzez dobre praktyki i obiekty demonstracyjne 

 Z punktu widzenia skuteczności podnoszenia stanu społecznej świadomości, w obszarze 

energetyczno-środowiskowym, najskuteczniejszym narzędziem jest GT budynków 

oświatowych. Mają one największą skalę oddziaływania przykładu dzięki temu, że obejmuje 

on swoim oddziaływaniem urzędników JST, nauczycieli, uczniów, rodziców ich rodziny oraz 

znajomych. 

 GT budynków szkolnych pozwala na osiągniecie wielu korzyści w jednym działaniu, bo: 

- podnosi radykalnie jakość procesu dydaktycznego poprzez zastosowania wentylacji 

nawiewno wywiewnej sal dydaktycznych i tym samym obniżenie w nich stężenia CO2. Ma to 

ma istotny wpływ na wydolność intelektualna uczniów i nauczycieli.  

- pozwala zredukować oddziaływanie smogu na uczniów w czasie pobytu w szkole dzięki 

filtracji powietrza wentylacyjnego. 

- obniża koszty utrzymania placówek oświatowych, 

- obniża emisje CO2, 

 Powierzchnia szkół w Polsce to około 32 mln m2, z czego co najmniej 10 mln m2 to szkoły o 

wskaźniku zapotrzebowania na energię końcową EK > 250 kWh/m2/rok. Koszt głębokiej 

termomodernizacji najbardziej energochłonnych szkół wyniesie około 9 mld zł. Inwestycje te 

wygenerują oszczędności na kosztach ogrzewania szkół około 600 mln zł/rok. 

 Inwestycje termomodernizacyjne w szkołach o najniższym standardzie energetycznym 

pozwoliłyby na redukcję zapotrzebowania na energię w wysokości ponad 2 TWh/rok i 

ograniczenie emisji CO2 o około 1mln ton/rok 

 Modernizacja systemów wentylacyjnych, grzewczych, oświetlenia, OZE i uszczelnienie lub 

wymiana okien w placówkach oświatowych o wskaźniku zapotrzebowania na energię 

końcową EK <250 kWh/m2/rok. Koszt głębokiej termomodernizacji najbardziej 

energochłonnych szkół wyniesie około 9 mld zł nakładów inwestycyjnych i co najmniej 

podwojenie efektów modernizacji najbardziej energochłonnych placówek oświaty.  

 

Instrumenty finansowe 

 Należy uruchomić programy wsparcia dla GT budynków publicznych warunkowane realizacją 

w/w strategii 

 Dotacje powinny obejmować wdrożenie Normy 50001, systemy monitoringu, inwentaryzację 

i audyt energetyczny. 

 Instrumenty zwrotne i dotacje do działań o najdłuższych czasach zwrotu nakładów są 

skutecznym sposobem eliminacji bariery kapitałowej na jaka napotykają właściciele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

nieruchomości chcący podjąć inwestycje termomodernizacyjne. 

1 http://infrastruktura.um.warszawa.pl/sites/infrastruktura.um.warszawa.pl/files/dokumenty/ 

wytyczne_efektywnosc_energetyczna_0.pdf  

http://infrastruktura.um.warszawa.pl/sites/infrastruktura.um.warszawa.pl/files/dokumenty/


2  http://www.zgn-praga-pn.waw.pl/onas/aktualnosci/inwestycje (ścieżka dostępu O nas -> Aktualności 

-> Inwestycje)  

http://www.zgn-praga-pn.waw.pl/onas/aktualnosci/inwestycje

