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Artyku  promocyjny

Oko o trzech lat zaj o formalne wdro enie 

do polskiego systemu prawnego dyrektywy 

2002/91/WE dotycz cej charakterystyki energe-

tycznej budynków. Nie odbywa o si  to w sposób 

ci g y, ale skokami, z wieloma zmianami kon-

cepcji. Kompleksowa propozycja odr bnej usta-

wy „o systemie oceny energetycznej budynków 

i lokali mieszkalnych oraz kontroli niektórych 

urz dze  w zakresie efektywno ci energetycz-

nej” by a przygotowana ju  18 sierpnia 2006 r., 

ale nie nadano jej biegu. 

Obecnie przewiduje si  opracowanie po-

nownie odr bnej ustawy przez Ministerstwo 

Infrastruktury we wspó pracy z Ministerstwem 

Gospodarki w terminie do 30 czerwca 2008 r. 

O co chodzi w dyrektywie 
2002/91/WE?
Dyrektywa 2002/91/WE kodyfikuje do wiadcze-

nia z tzw. znakowania energetycznego budyn-

ków (energy rating, energy labeling) zapocz t-

kowanego jako system dobrowolny na prze omie 

lat 80. i 90. XX wieku w ró nych miastach i sta-

nach USA i Kanady. Zwi zane to by o ze specy-

fik  pó nocnoameryka skiego rynku nierucho-

mo ci, charakteryzuj cego si  du ym udzia em

rynku wtórnego. System ten by  nast pnie przej-

mowany w ró nych krajach Europy (Austria, 

Dania, Niemcy, Wielka Brytania). 

Generalnie etykietowanie energetyczne, zna-

kowanie energetyczne, certyfikacja energetycz-

na  (te trzy nazwy s  u ywane powszechnie) 

budynków jest jedn  z metod zach cania w a-

cicieli i inwestorów budynków mieszkalnych 

do nadawania budynkom cech energooszcz d-

no ci, a tym samym zmniejszania zu ycia ener-

gii na ich ogrzewanie. Dzia anie takie polega na 

okre leniu  – wg jednolitych zasad – rocznego 

zapotrzebowania energii na ogrzanie i ch odze-

nie budynku i  potwierdzeniu tej warto ci w  for-

malnym dokumencie.

Dyrektywa 2002/91/WE nie jest jedynym ak-

tem prawnym w tej dziedzinie, lecz jest jednym 

z elementów polityki obni ania emisji CO
2
, pro-

wadzonej w UE od 1993 r. 

W 1993 r. przyj ta zosta a Dyrektywa Rady 

93/76/EWG w sprawie ograniczenia emisji CO
2

(SAVE) przez popraw  efektywno ci energetycz-

nej, która wymaga a od krajów cz onkowskich 

opracowania, wdro enia i raportowania o progra-

mach w obszarze efektywno ci energii w sektorze 

budownictwa. Programy mia y dotyczy :

 energetycznej certyfikacji budynków,

 naliczania kosztów ogrzewania, klimatyzacji 

i ciep ej wody na podstawie rzeczywistego zu-

ycia,

 finansowania przez stron  trzeci  inwestycji 

maj cych na celu popraw  efektywno ci ener-

getycznej w sektorze publicznym,

 izolacji termicznej nowych budynków,

 regularnej inspekcji kot ów grzewczych,

 audytów energetycznych w przedsi biorstwach 

o wysokim zu yciu energii.

Programy mog y zawiera  ustawy, rozporz -

dzenia, instrumenty ekonomiczne i admini-

stracyjne, informacj , edukacj  i dobrowolne 

porozumienia, których skutek mo e by  obiek-

tywnie oceniony.

W Unii Europejskiej opracowany zosta

i wprowadzony jako podstawa planowania 

gospodarczego tzw. „V Program rodowiska 

zrównowa onego i rozwoju”. Krajowe dzia a-

nia w zakresie rozwoju zrównowa onego w bu-

downictwie i gospodarce komunalno-bytowej 

wyra aj  si  m. in. systemem podatków eko-

logicznych na paliwa, odpowiednimi przepi-

sami budowlanymi i systemami kredytowania 

modernizacji (w tym termomodernizacji) sta-

rych zasobów budowlanych oraz wznoszenia 

nowych budynków energooszcz dnych.

Przyk adowo w Niemczech uruchomiono 

w  latach 90. program finansowania inwestycji 

zwi zanych z ochron  klimatu (KfW-Programm 

zur CO
2
-Minderung) przez zmniejszenie emisji 

CO
2
 w wyniku inwestycji w budynkach miesz-

kalnych.

Dofinansowaniu podlegaj :

 przedsi wzi cia w budynkach istniej cych, 

s u ce zmniejszeniu emisji CO
2
 i oszcz dno ci 

energii przez: popraw  ochrony cieplnej obudo-

wy budynku, instalacj  kot ów o wysokiej spraw-

no ci spalania, instalacj  kot ów do ogrzewa

niskotemperaturowych, instalacj  w z ów ciepl-

nych w przypadku ogrzewa  zdalaczynnych, in-

stalacj  s onecznych podgrzewaczy wody, insta-

lacj  urz dze  do skojarzonej produkcji energii 

i ciep a,

przedsi wzi cia w nowych i istniej cych bu-

dynkach zmierzaj ce do wykorzystania energii 

odnawialnej: pompy ciep a, urz dzenia wyko-

rzystuj ce energi  s oneczn , urz dzenia foto-

woltaiczne, urz dzenia wykorzystuj ce bioma-

s  i biogaz, urz dzenia geotermiczne, gruntowe 

wymienniki ciep a, urz dzenia do odzysku cie-

p a,

 wznoszenie budynków energooszcz dnych 

i o ma ej emisji CO
2
 o rocznym zu yciu energii 

pierwotnej nie wi kszym od 60 kWh na m² po-

wierzchni u ytkowej.

Podejmowane przedsi wzi cia podlegaj  ocenie 

techniczno-ekonomicznej przez niezale nego do-

radc  energetycznego. Przyk adowo w Niemczech 

liczb  doradców energetycznych szacuje si  obec-

nie na 16 tysi cy. Do projektowania budynków 

energooszcz dnych i termomodernizacji budyn-

ków istniej cych opracowano ze rodków bud e-

towych odpowiednie programy komputerowe 

(dost pne te  w Internecie), jak równie  dzia a

doradztwo energetyczne na poziomie gmin.

Poniewa  koszt wzniesienia budynku ener-

gooszcz dnego jest wy szy o kilka procent od 

kosztu budynku standardowego, a czas zwro-

tu dodatkowych nak adów mo e wynosi  kil-

kana cie lat, stosowane s  powszechnie ni-

skooprocentowane kredyty, dofinansowane 

z bud etu pa stw, a ostatnio równie  z han-

dlu limitami emisji.

Dyrektywa 2002/91/WE zosta a przygoto-

wana jako uzupe niaj cy dokument prawny 

w stosunku do Dyrektywy Rady 93/76/EWG. 

Przygotowywanie Dyrektywy 2002/91/WE zacz -

o si  od oceny przez Rad  dzia alno ci Komisji 

w zakresie gospodarki energetycznej w 2000 r. 

W swoich wnioskach z 30 maja 2000 r. i 5 grud-

nia 2000 r., stwierdzono znaczne rozbie no ci 

i uznano celowo  opracowania wspólnej me-

todyki oblicze  zintegrowanej charakterysty-

ki energetycznej na potrzeby przygotowywanej 

Dyrektywy Europejskiej. 

Dyrektywa 2002/91/WE ma wykorzystywa  do 

oszcz dno ci energii na cele eksploatacji budyn-

ków mechanizm rynkowy zwi zany z obrotem 

lokalami i budynkami; zak ada si  wy szy po-

pyt na budynki energooszcz dne i st d ich wy -

sz  warto  rynkow .

Dyrektywa 2002/91/WE sama nie spowoduje 

jednak istotnych skutków zmniejszaj cych zu y-

cie energii w nowym budownictwie i w zasobach 

budowlanych; konieczne jest równie  wdro enie 

Dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywno ci 

energii ko cowej i us ug energetycznych, która w 

mi dzyczasie zast pi a Dyrektyw  93/76/EEC. 

Dyrektywa 2006/32/WE zak ada redukcj  wy-

korzystania energii ko cowej zgodnie z rezolucj

z grudnia 1998 r. w sprawie efektywno ci energe-

tycznej we Wspólnocie Europejskiej, by do roku 

2010 poprawia  efektywno  energetyczn  zu y-

cia ko cowego o jeden procent rocznie.

Sprawa wdro enia dyrektywy dotycz cej
charakterystyki energetycznej budynków
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W ród wymienionych przyk adów rodków 

poprawy efektywno ci energetycznej wymienia 

si  sektor budynków wielorodzinnych i u ytecz-

no ci publicznej. Pa stwa cz onkowskie mog

tworzy  specjalnie fundusze wspomagania, przy 

czym wykorzystuje si  m.in. rodki z handlu li-

mitami emisji. 

W Polsce Ministerstwo Gospodarki przygo-

towa o projekt ustawy wdra aj cej Dyrektyw

2006/32/WE. Ma ona charakter ramowy i war-

to wype ni  te ramy specyficznym programem 

dzia ania w zakresie racjonalizacji u ytkowania 

energii w sektorze komunalno-bytowym przy u y-

ciu wypróbowanych za granic rodków kredyto-

wych na termomodernizacj  istniej cych zasobów 

i wznoszenie nowych budynków o ma ym zu y-

ciu energii ze róde  konwencjonalnych.

Przygotowanie polskich 
in ynierów do wdro enia 
Dyrektywy 2002/91/WE
Zgodnie z art. 5 ustawy Prawo budowlane 

„obiekt budowlany wraz ze zwi zanymi z nim 

urz dzeniami budowlanymi nale y (...) projek-

towa  i budowa  w sposób okre lony w prze-

pisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, za-

pewniaj c m.in. spe nienie wymaga  podsta-

wowych.

W rzeczywisto ci w miar  przestrzegane s

tylko wymagania zapewnienia bezpiecze stwa 

konstrukcji. Wynika to z:

 przyj tych programów kszta cenia polskich 

in ynierów budowlanych,

 zakodowanych w wiadomo ci specjalistów 

obaw przed odpowiedzialno ci  karn ,

 istnienia wspó czynników bezpiecze stwa.

Wygodna dla in ynierów jest równie  sytu-

acja w zakresie bezpiecze stwa po arowego, 

poniewa  zgodno  z przepisami zapewnia-

j  rzeczoznawcy ds. zabezpiecze  przeciw-

po arowych, co nie wymaga obci enia wie-

dz  z tego zakresu architektów i in ynierów 

budownictwa.

Pozosta e sprawy, w tym sk adaj ce si  na fi-

zyk  budowli sprawy:

 ochrony przed ha asem i drganiami,

 oszcz dno ci energii i odpowiedniej izolacyj-

no ci cieplnej przegród s  mniej lub bardziej 

lekcewa one, tak w projektowaniu, jak i w wy-

konawstwie obiektów.

Wynika to z kilku przyczyn:

 braku w a ciwego przygotowania absolwen-

tów,

 braku w a ciwych wymaga  w ramach eg-

zaminu na uprawnienia budowlane,

 braku sprawdzania projektów i nale ytej 

kontroli robót.

Konsekwencj  tego jest z e przygotowanie 

praktykuj cych in ynierów, którzy nie po-

trafi  sprawdzi  zgodno ci budynków z wy-

maganiami ochrony cieplnej, dobra  materia-

ów izolacji cieplnej i zaprojektowa  przegród. 

Monitorowanie sytuacji w projektowaniu przez 

dyplomantów z Politechniki Bia ostockiej wy-

kazuje, e dokumentacja projektowa w wielu 

przypadkach nie uwzgl dnia wymaga  ochro-

ny cieplnej budynków – warto ci wspó czynni-

ka przenikania ciep a przegród podane s  w co 

trzecim projekcie, a warto ci wska nika sezo-

nowego zapotrzebowania na ciep o w co dzie-

si tym projekcie budynku mieszkalnego wie-

lorodzinnego.

Cz sto brakuje tak e rysunków detali budow-

lanych i opisów technicznych; brakuje rów-

nie  doboru odpowiednich do danych warun-

ków materia ów izolacji cieplnej. Do  typowy 

zapis w opisie technicznym budynków to: sty-

ropian w cianach, we na mineralna w dachu. 

W tej sytuacji podpis drugiego uprawnionego 

lub rzeczoznawcy pod stwierdzeniem o zgod-

no ci z przepisami oscyluje mi dzy grzeczno-

ci  a po wiadczeniem nieprawdy.

Generalnie mo na stwierdzi , e studia na 

kierunkach architektura i budownictwo pol-

skich wy szych uczelni nie przygotowuj  ab-

solwentów do projektowania i wznoszenia bu-

dynków spe niaj cych wszystkie Wymagania 

Podstawowe wymienione w Ustawie prawo 

budowlane. Tym bardziej nie przygotowuj  do 

funkcji eksperta, w tym do sporz dzania wia-

dectw energetycznych.

W yciu zawodowym równie  in ynierom 

nie stawia si  wystarczaj cych wymaga  z te-

matyki fizyki budowli, w tym ochrony ciepl-

nej budynków. 

Obecnie mamy 58 opublikowanych EN ochro-

ny cieplnej budynków, z których znajomo  ok. 

13 jest potrzebna do poprawnego projektowania 

budynków. Istnieje równie  obszerny zbiór EN 

tzw. oko odyrektywowych, tj. zwi zanych bez-

po rednio z Dyrektyw  2002/91/WE.

Cz  norm na obliczenia cieplne komponen-

tów budowlanych i budynków zawiera algoryt-

my na tyle skomplikowane, e bezpo rednie ich 

wykorzystanie przez projektantów do oblicze

na r cznym kalkulatorze jest wr cz niemo liwe. 

Na u ytek projektantów musz  wi c powstawa

odpowiednie narz dzia (programy komputero-

we, katalogi wyników oblicze ), a projektanci 

musz  umie  si  nimi pos ugiwa .

Samo posiadanie uprawnie  budowlanych nie 

przygotowuje nawet do projektowania i wzno-

szenia budynków, nie mówi c o kwalifika-

cjach eksperta. Znacznie lepiej przygotowani 

s  pod tym wzgl dem audytorzy energetycz-

ni, ze wzgl du na motywacj  do samokszta -

cenia w tematyce ochrony cieplnej budynków 

i oszcz dno ci energii.

Na wzór innych krajów europejskich powi-

nien zosta  w Polsce wykreowany nowy zawód: 

eksperta energetycznego, z kwalifikacjami do 

wykonywania wiadectw energetycznych i kon-

troli wybranych urz dze .

Warunkiem uzyskania licencji zawodowej eks-

perta energetycznego powinno by  szkolenie (co 

najmniej dwutygodniowe) zako czone egzaminem 

pa stwowym lub nie mniej ni  roczne studium 

podyplomowe. Organizatorzy szkole  musz  by

uznani przez odpowiedni organ (np. Ministerstwo 

Budownictwa), a samo szkolenie powinno by

prowadzone z u yciem odpowiedniego wspar-

cia programami komputerowymi i podr cznika-

mi. Szkolenie w formie studiów podyplomowych 

da oby szans  wykorzystania potencja u o rod-

ków akademickich i odci y oby Ministerstwo 

Budownictwa z nadzoru nad kursami.

Na podstawie do wiadcze  zagranicznych 

proponuje si  w Polsce przyj  minimalny wy-

miar szkolenia ekspertów energetycznych na 

kursach obejmuj cy 80 godzin, a na studiach 

podyplomowych – co najmniej 230 godzin. 

Zupe nie niezale nie nale y odpowiednio 

przygotowywa  absolwentów kierunków:  ar-

chitektura, budownictwo, in ynieria rodo-

wiska do realizacji zawodu; istnieje potrzeba 

interwencji  Ministerstwa Budownictwa w spra-

wie standardów nauczania. Konieczna jest te

zmiana wymaga  do egzaminu na uprawnie-

nia budowlane.

Nale y wdro y  w Polsce równolegle:

 Dyrektyw  2002/91/WE z dnia 16 grudnia 

2002 r. w sprawie charakterystyki energetycz-

nej budynków i

 Dyrektyw  2006/32/WE w sprawie efektywno-

ci energii ko cowej i us ug energetycznych.

Do wdro enia tej drugiej dyrektywy potrzeb-

ny jest specjalny program dzia ania; zarys ta-

kiego programu zosta  opracowany przez au-

tora w ramach pracy w ITB i w najbli szych 

dniach b dzie przed o ony Ministerstwu 

Infrastruktury.

Prof. dr hab. in . Jerzy A. Pogorzelski 

– Politechnika Bia ostocka i ITB

Tekst jest cz ci  kampanii informacyj-

nej „W drodze do paszportu” przygotowanej 

w 2008 roku przez firm  Swisspor Polska.
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