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Efektywność energetyczna budynków - akty prawne i dokumenty rządowe, normy

• Dyrektywa 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej 
budynków

• Ustawa Prawo budowlane

• Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie

• Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków

• Krajowy Plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niemal 
zerowym zużyciu energii
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Efektywność energetyczna budynków – wymagania
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Standardy techniczno-budowlane w zakresie energooszczędności

1. Obliczeniowa wartość wskaźnika EP budynku - mniejsza od wartości 
granicznej 
EPobl <  EP
obliczonej zgodnie ze wzorem:

EP = EPH+W + ΔEPC + ΔEPL

przy uwzględnieniu cząstkowych maksymalnych wartości wskaźnika EP.

2. Przegrody, wyposażenie techniczne budynku – odpowiadają
wymaganiom izolacyjności cieplnej oraz powierzchnia okien nie
przekracza określonej wartości – zał. nr 2 do rozporządzenia
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Standardy techniczno-budowlane w zakresie energooszczędności

Lp. Rodzaj budynku
Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika EP H+W

[kWh/(m2·rok)]

od 1.01.2014 r. od 1.01.2017 r. od 1.01. 2021 r.*)

1
Budynek mieszkalny:

a) jednorodzinny 120 95 70
b) wielorodzinny 105 85 65

2
Budynek zamieszkania 
zbiorowego

95 85 75

3

Budynek użyteczności 
publicznej:
a) opieki zdrowotnej 390 290 190
b)  pozostałe 65 60 45

4
Budynek gospodarczy, 
magazynowy i produkcyjny

110 90 70

*) Od 01.01.2019 r. budynki zajmowane przez władze publiczne oraz będących ich 
własnością.

Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika EP H+W
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Standardy techniczno-budowlane w zakresie energooszczędności

Lp.
Rodzaj przegrody i temperatura w 
pomieszczeniu

Współczynnik przenikania ciepła UC(max) [W/(m2·K)]

od 01.01 2014 r. od 01.01 2017 r. od 01.01.2021 r.*)

1

Ściany zewnętrzne :

a) przy ti ≥ 16°C 0,25 0,23 0,20

b) przy 8°C ≤ ti < 16°C 0,45 0,45 0,45

c) przy ti < 8°C 0,90 0,90 0,90

2

Dachy, stropodachy i stropy pod 
nieogrzewanymi poddaszami lub 
nad przejazdami:

a) przy ti ≥ 16°C 0,20 0,18 0,15

b) przy 8°C ≤ ti < 16°C 0,30 0,30 0,30

c) przy ti < 8°C 0,70 0,70 0,70

Izolacyjność cieplna przegród nieprzezroczystych

*) Od 1 stycznia 2019 r. - w przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne 
oraz będących ich własnością.
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Standardy techniczno-budowlane w zakresie energooszczędności

Lp.
Rodzaj przegrody i temperatura w 
pomieszczeniu

Współczynnik przenikania ciepła UC(max) [W/(m2·K)]

od 01.01.2014 r. od 01.01.2017 r. od 01.01.2021 r.*)

1

Okna (z wyjątkiem okien 
połaciowych), drzwi balkonowe i 
powierzchnie przezroczyste 
nieotwieralne:

a) przy ti ≥ 16°C 1,3 1,1 0,9

b) przy ti < 16°C 1,8 1,6 1,4

2

Okna połaciowe

a) przy ti ≥ 16°C 1,5 1,3 1,1

b) przy ti < 16°C 1,8 1,6 1,4

4

Drzwi w przegrodach 
zewnętrznych lub w przegrodach 
między pomieszczeniami 
ogrzewanymi i nieogrzewanymi

1,7 1,5 1,3
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Standardy techniczno-budowlane w zakresie energooszczędności

Efektywność energetyczna nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania w 2016 r.

Wyszczególnienie
Liczba 

budynków

Średni wskaźnik EP

Średni współczynnik przenikania ciepła UC w 
W/(m2. K)

okien (z wyjątkiem okien 
połaciowych), drzwi 

balkonowych przy ti ≥ 
16°C

drzwi w przegrodach 
zewnętrznych  lub w 
przegrodach między 

pomieszczeniami 
ogrzewanymi 

i nieogrzewanymi

liczba 
budynków

wartość 
wskaźnika

liczba 
budynków

wartość 
współczyn

nika

liczba 
budynków

wartość 
współczynn

ika

Polska 44892 37607 109 42996 1,23 41414 1,64

Budynki mieszkalne 
jednorodzinne 41458 34578 109 39650 1,23 38171 1,65

Budynki o dwóch mieszkaniach 1935 1695 110 1884 1,18 1824 1,54
Budynki o trzech i więcej 
mieszkaniach 1482 1320 104 1446 1,23 1403 1,64
Budynki zbiorowego 
zamieszkania 17 14 130 16 1,23 16 1,56
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Założenia do ustalenia wymagań dot. energooszczędności budynków

• Zgodność z systemem prawa w szczególności z prawem budowlanym

• Zgodność z dyrektywą w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

• Stopniowe zwiększanie standardów energetycznych budynków w celu 
osiągnięcia poziomów optymalnych pod względem kosztów

• Akceptacja i dostosowanie wymagań do odbiorców

• Gotowość do regularnych przeglądów przepisów
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Założenia do ustalenia wymagań dot. energooszczędności budynków

• państwa członkowskie podejmują niezbędne środki w celu ustalenia 
minimalnych wymagań dotyczące charakterystyki energetycznej budynków w 
celu osiągnięcia poziomów optymalnych pod względem kosztów (art. 4)

• charakterystykę energetyczną oblicza się zgodnie z metodologią przyjętą 
zgodnie  z dyrektywą (art. 4)

• obliczanie poziomów optymalnych pod względem kosztów następuje zgodnie z 
ramami metodologii porównawczej, o której mowa w art. 5 dyrektywy (art. 4)

• państwa członkowskie obliczają optymalny pod względem kosztów poziom 
wymagań minimalnych dotyczących charakterystyki energetycznej (art. 5)

• państwa członkowskie składają Komisji sprawozdania ze wszystkich danych 
wejściowych i założeń użytych do celów tych obliczeń oraz z wyników tych 
obliczeń (art. 5) 
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Założenia do ustalenia wymagań dot. energooszczędności budynków

• wymagania podlegają przeglądowi w regularnych odstępach czasu, nie 
dłuższych niż pięć lat, oraz, w razie potrzeby, są uaktualniane w celu 
uwzględnienia postępu technicznego w sektorze budowlanym (art. 4)

• Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki celem zapewnienia, 
aby nowe budynki spełniały minimalne wymagania dotyczące 
charakterystyki energetycznej określone zgodnie z art. 4. (art. 6)

• Państwa członkowskie zapewniają, aby:
a) do dnia 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki były 

budynkami o niemal zerowym zużyciu energii oraz
b) po dniu 31 grudnia 2018 r. nowe budynki zajmowane przez władze 

publiczne oraz będące ich własnością były budynkami o niemal 
zerowym zużyciu energii (art. 9)



Dziękuję za uwagę
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Stan przepisów dot. projektowania budynków. Zamierzenia i 
kierunek dalszych 
prac legislacyjnych


