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Ja kie bę dzie ogrze wa nie bu dyn ków w przy szło ści - elek trycz ne?

Py ta nie po sta wio ne po wy żej pa da
nie bez pod staw nie. Wy ni ka z ob ser -
wa cji zmie nia ją cych się tech no lo gii
grzew czych, wpro wa dza nia co raz to
no wo cze śniej szych i wy daj niej szych
urzą dzeń do ogrze wa nia i ste row nia,
jak rów nież naj now szych prze pi sów,
wa run ków tech nicz nych i norm zmie -
rza ją cych do za ostrze nia pa ra me trów
zwią za nych z izo la cją ter micz ną prze -
gród bu dyn ku, a tak że ten den cji do
wy ko rzy sty wa nia od na wial nych źró -
deł ener gii. 

Wszyst kie te dzia ła nia za rów no
tech nicz ne, jak i praw ne zmie rza ją do
te go, aby bu dyn ki „przy szło ści” by ły
ogrze wa ne przy sło wio wą ża rów ką,
acz kol wiek tak że w za kre sie oświe tle -
nia tech no lo gia tak się roz wi nę ła, że
po pu lar ne jesz cze nie tak daw no ża -
rów ki z żar ni kiem wol fra mo wym
(któ re da wa ły tro chę cie pła) od cho -
dzą do la mu sa, a obec nie za czy na do -
mi no wać oświe tle nie LED z po mi jal -
nym wy dzie la niem się cie pła.

No we stan dar dy

Od 1 stycz nia 2014 ro ku we szły
prze pi sy o no wych stan dar dach ener -
ge tycz nych bu dyn ków, za miesz czo ne
w roz po rzą dze niu Mi ni stra In fra -
struk tu ry z dnia 12 kwiet nia 2002, w
spra wie wa run ków tech nicz nych, ja -
kim po win ny od po wia dać bu dyn ki i
ich usy tu owa nie, z póź niej szy mi
zmia na mi. 

Zmia ny te ma ją wpływ na stan dard
ener ge tycz ny bu dyn ków no wych i
prze bu do wy wa nych oraz do ty czą tych,
w któ rych na stę pu je zmia na spo so bu
użyt ko wa nia, ich roz bu do wa lub nad -
bu do wa. Ma my więc sy tu ację, że pro -
jek to wa nie w/w bu dyn ków wy ra ża ne

w świa dec twie cha rak te ry sty ki ener -
ge tycz nej mu si być do sto so wa ne do
no wych prze pi sów, a kon kret nie do
pla no wa nia wskaź ni ka EP, czy li wiel -
ko ści rocz ne go za po trze bo wa nia na
nie od na wial ną ener gię pier wot ną,
któ ra to ob ra zu je po trzeb ną ener gię,
aby za spo ko ić po trze by da ne go bu -
dyn ku w za kre sie je go ogrza nia, wen -
ty la cji, cie płej wo dy użyt ko wej, a tak -
że chło dze nia i oświe tle nia. Wskaź nik
EP wy ra ża się w ilo ści kWh/m2 po -
wierzch ni użyt ko wej i na 1 rok, czy li w
skró cie kWh/(m2 * rok), co ozna cza
ilość ener gii, któ rą zu ży je da ny bu dy -
nek w cią gu ro ku, prze li cza jąc na 1 m2.
Od stycz nia te go ro ku zo sta je wpro wa -
dzo ny wskaź nik EP max., co ozna cza,
że je go prze kro cze nie nie jest moż li -
we. Skut ku je to mia no wi cie nie zgod -
no ścią z pra wem, a co za tym idzie -
nie moż li wo ścią wy da nia po zwo le nia
na użyt ko wa nie bu dyn ku, w któ rym
wskaź nik EP max. jest prze kro czo ny.
War to też za uwa żyć, że EP max. wraz
z upły wem lat ule ga zmniej sze niu w
nie któ rych ty pach bu dyn ku pra wie
dwu krot nie, a w sto sun ku do więk szo -
ści bu dyn ków uży tecz no ści pu blicz nej
jest on bar dzo ry go ry stycz nie usta no -
wio ny już od stycz nia 2014. Je śli cho -
dzi o kon kre ty, EP max. na po trze by
ogrze wa nia, wen ty la cji oraz przy go to -
wa nia cie płej wo dy użyt ko wej dla bu -
dyn ku miesz kal ne go jed no ro dzin ne go
wy no si od 1 stycz nia 2014 - 120
kWh/(m2 * rok), od 1 stycz nia 2017 r.
- 95 kWh/(m2 * rok), od 1 stycz nia
2021 r. - 70 kWh/(m2 * rok), a dla bu -
dyn ków miesz kal nych wie lo ro dzin -
nych od po wied nio do lat wy żej po da -
nych 105, 85 i 65 kWh/(m2 * rok). War -
to też przy to czyć da ne wskaź ni ka EP
max. dla więk szo ści bu dyn ków uży -

tecz no ści pu blicz nej (z wy jąt kiem bu -
dyn ków opie ki zdro wot nej), któ ry, jak
pi sa łem po wy żej, jest usta no wio ny
jesz cze bar dziej ry go ry stycz nie i tak
od 1 stycz nia 2014 r. wy no si on 65
kWh/(m2 * rok), od 1 stycz nia 2017 r.
- 60 kWh/(m2 * rok), od 1 stycz nia
2021 r. (a dla bu dyn ków zaj mo wa nych
przez wła dze pu blicz ne oraz bę dą ce
ich wła sno ścią od 1 stycz nia 2019 r.) -
45 kWh/(m2 * rok).

Oczy wi ste jest więc, iż ten den cja
dal sze go zmniej sza nia wskaź ni ka EP
max. w mia rę upły wu lat jest tyl ko
kwe stią cza su. Te zmia ny ma ją pro wa -
dzić do te go, aby bu dyn ki przy szło ści
sta no wi ły do brze za izo lo wa ne ze
wszyst kich stron „ter mo sy”. Kom fort
użyt ko wa nia ma być za pew nio ny
przez wen ty la cję me cha nicz ną na -
wiew no -wy wiew ną z re ku pe ra cją oraz
ste ro wa niem elek tro nicz nym ta kich
bu dyn ków. Zmie rza my do tzw. do -
mów „in te li gent nych”, w któ rych je śli
bę dzie po trzeb ne ogrze wa nie, to w
mi ni mal nym za kre sie, a wte dy zu peł -
nie wy star cza ją ce i eko no micz ne, za -
rów no in we sty cyj nie, jak też w eks -
plo ata cji, bę dzie wy łącz nie ogrze wa -
nie elek trycz ne. Naj ko rzyst niej sze
dla czło wie ka jest ogrze wa nie pod ło -
go we. Po za kom for tem cie płej pod ło -
gi gwa ran tu je ono bli ski pro fi lo wi ide -
al ne mu roz kład cie pła naj ko rzyst niej -
szy dla czło wie ka pod wzglę dem fi zjo -
lo gicz ne go roz kła du tem pe ra tu ry je -
go cia ła (rys.). Ogrze wa nie elek trycz -
ne jest naj tań szym w in we sty cji
ogrze wa niem, nie wy ma ga ją cym bu do -
wy do dat ko wych po miesz czeń (ko -
tłow ni) oraz sys te mów ko mi no wych i
jest ogól nie do stęp ne, bo chy ba trud -
no w obec nych cza sach wy obra zić so -
bie bu dy nek bez do stę pu ener gii
elek trycz nej. Po za tym ni skie za po -
trze bo wa nie bu dyn ku na ener gię do
je go ogrze wa nia, co wy ni ka z ko niecz -
no ści do sto so wa nia się pa ra me trów
ener go osz częd no ści bu dyn ków do
prze pi sów pra wa, spra wi, że na sze ra -
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Pla nu jąc obec nie spo sób ogrze wa nia no wych bu dyn ków, war to so -

bie za dać py ta nie: czy te sys te my ogrze wa nia, któ re do tej po ry

by ły pla no wa ne, na stęp nie pro jek to wa ne i re ali zo wa ne, bę dą

spraw dza ły się w naj bliż szej przy szło ści, czy li za 5, 10, 15 lat?
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