M¹dry Polak przed budow¹

termomodernizacja

budynku

Co zmienić w budynku, aby mniej płacić za
ogrzewanie.
Jak wykonać i sfinansować termomodernizację.
Niezbędne informacje znajdziesz w tej broszurze.

Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedynym bankiem pañstwowym w Polsce i takim ma pozostaæ
w unijnej przysz³oœci. Za swoj¹ misjê przyjmuje wspieranie rozwoju gospodarki i przedsiêbiorczoœci.
Dlatego z wielk¹ trosk¹ odnosi siê do dzia³alnoœci polskich firm, instytucji i samorz¹dów.
Obs³uguj¹c programy rz¹dowe, BGK s³u¿y osobom indywidualnym, samorz¹dom i firmom, do których
adresowana jest pomoc pañstwa.
Do najwa¿niejszych funduszy i programów rz¹dowych obs³ugiwanych przez BGK nale¿¹ m.in.:
Krajowy Fundusz Porêczeñ Kredytowych
Porêczeniem lub gwarancj¹ mog¹ byæ objête kredyty i po¿yczki bankowe przeznaczone m.in. na:
finansowanie inwestycji, tworzenie nowych miejsc pracy, realizowanie kontraktów eksportowych,
zorganizowanie w³asnego miejsca pracy lub za³o¿enie spó³dzielni przez absolwenta, zapobie¿enie
lub usuniêcie skutków katastrof naturalnych lub awarii technicznych nosz¹cych znamiona klêski ¿ywio³owej,
wdra¿anie nowych rozwi¹zañ technicznych, technologicznych bêd¹cych wynikiem badañ naukowych
lub prac rozwojowych i finansowanie dzia³alnoœci gospodarczej ma³ych i œrednich przedsiêbiorców.
Krajowy Fundusz Mieszkaniowy
Ze œrodków Funduszu udzielane s¹ preferencyjne kredyty dla Towarzystw Budownictwa Spo³ecznego
i spó³dzielni mieszkaniowych na budowê i adaptacjê mieszkañ na wynajem o regulowanych czynszach
i na zasadach spó³dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu oraz dla gmin na budowê infrastruktury
technicznej towarzysz¹cej budownictwu mieszkaniowemu.
Fundusz Termomodernizacji
Ze œrodków Funduszu wyp³acane s¹ premie dla inwestorów realizuj¹cych przedsiêwziêcia termomodernizacyjne
przy pomocy kredytów zaci¹ganych w bankach komercyjnych, z którymi BGK podpisa³ umowy o wspó³pracy.
Fundusz Dop³at
Banki komercyjne udzielaj¹ce kredytów mieszkaniowych o sta³ej stopie procentowej - zgodnie z Ustaw¹
z dnia 5 grudnia 2002 roku o dop³atach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o sta³ej stopie
procentowej - otrzymuj¹ dop³aty ze œrodków Funduszu Dop³at.
Kredyty dla jednostek samorz¹du terytorialnego ze œrodków EBI
Œrodki Europejskiego Banku Inwestycyjnego przeznaczone s¹ na wspó³finansowanie inwestycji infrastrukturalnych
realizowanych przez gminy, powiaty i województwa.
Bank Gospodarstwa Krajowego prowadzi równie¿ dzia³alnoœæ komercyjn¹ na rynku korporacyjnym
i detalicznym, stale wzbogacaj¹c ofertê produktów i us³ug. Dziêki osi¹ganym wynikom finansowym
znajduje siê w gronie liderów list rankingowych najwiêkszych polskich firm.
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CO TO JEST TERMOMODERNIZACJA
I DLACZEGO WARTO J¥ WYKONAÆ

Koszty ogrzewania i ciep³ej wody s¹
bardzo du¿ym obci¹¿eniem bud¿etów
domowych. Te wysokie koszty s¹
rezultatem du¿ego zu¿ycia energii (ciep³a).
W przesz³oœci nie przywi¹zywano specjalnej
uwagi do iloœci zu¿ywanej energii, gdy¿ by³a
ona tania. Obecnie ceny energii i ciep³a s¹
wysokie, a trzeba przewidywaæ, ¿e bêd¹
jeszcze stale wzrastaæ.
JEDYNYM SPOSOBEM
OGRANICZENIA KOSZTÓW
OGRZEWANIA PONOSZONYCH
DZIŒ I W PRZYSZ£OŒCI JEST
ZMNIEJSZENIE ILOŒCI ZU¯YWANEJ
ENERGII CIEPLNEJ. MO¯NA TO
OSI¥GN¥Æ, WYKONUJ¥C
TERMOMODERNIZACJÊ
BUDYNKU.

Termomodernizacja polega na
wprowadzeniu w budynku takich zmian,
które spowoduj¹, ¿e ciep³o nie bêdzie
nadmiernie „ucieka³o”, jak to siê dzieje
obecnie, a osiaga siê to przez dodatkowe
ocieplenie budynku oraz usprawnienie
instalacji ogrzewania i ciep³ej wody.
Te r m o m o d e r n i z a c j a w y m a g a
poniesienia nak³adów finansowych, ale przy
dobrym rozpoznaniu i wyborze metody
postêpowania mo¿na j¹ wykonaæ w taki

2

termomodernizacja

budynku

sposób, ¿e zwi¹zane z tym koszty bêd¹
pokrywane g³ównie z uzyskanych
oszczêdnoœci.
G³ówn¹ przyczyn¹ du¿ego zu¿ycia
ciep³a s¹ nadmierne straty ciep³a.
Wiêkszoœæ budynków w Polsce jest
niedostatecznie zabezpieczona
(izolowana) przed ucieczk¹ ciep³a
z pomieszczeñ. Przepisy budowlane
w ubieg³ych latach stawia³y niewielkie
wymagania w tej dziedzinie, ale nawet
i te skromne wymagania czêsto nie by³y
przestrzegane. Dlatego „skorupa
budynku”, czyli œciany zewnêtrzne, stropy
najwy¿szej kondygnacji pod poddaszem
lub stropodachy - przepuszczaj¹ znacznie
wiêcej ciep³a ni¿ obecnie wymagamy.
Du¿e straty ciep³a powoduj¹ tak¿e
okna, które oprócz niskiej jakoœci
termicznej s¹ czêsto nieszczelne.

CO TO JEST TERMOMODERNIZACJA
I DLACZEGO WARTO J¥ WYKONAÆ

W niektórych budynkach
powierzchnia okien jest zbyt du¿a,
tzn. wielkoœæ okien nie wynika
z potrzeby racjonalnego oœwietlenia
wnêtrz œwiat³em dziennym, ale z mody
architektonicznej wzorowanej
na krajach o ciep³ym klimacie.
Drug¹ wa¿n¹ przyczyn¹ wysokiego
zu¿ycia ciep³a jest niska sprawnoœæ
instalacji grzewczych. Przestarza³e
technicznie s¹ lokalne Ÿród³a ciep³a (kot³y),
a tak¿e wêz³y ciep³ownicze w instalacjach
zaopatrywanych w ciep³o z sieci miejskiej.
Wewnêtrzne instalacje s¹ czêsto
rozregulowane, rury s¹ zaroœniête
osadami sta³ymi i Ÿle izolowane.
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W Ÿle izolowanych budynkach,
wyposa¿onych w zu¿yte i niesprawne
instalacje, pomieszczenia mog¹ byæ
niedogrzane pomimo bardzo du¿ego
zu¿ycia ciep³a i ponoszenia wysokich
kosztów.
W licznych przypadkach Ÿle izolowane
œciany zewnêtrzne s¹ zim¹ po stronie
wewnêtrznej (w mieszkaniach) bardzo
zimne, co powoduje, ¿e na ich
powierzchniach mo¿e wykraplaæ siê wilgoæ
zawarta w powietrzu, a tym samym mog¹
powstawaæ warunki do rozwoju pleœni
i grzybów. Niska temperatura, wilgoæ
i pleœñ odbijaj¹ siê na zdrowiu mieszkañców,
a szczególnie groŸne s¹ dla dzieci.

STRATY CIEP£A W BUDYNKU
30-40% WENTYLACJA

20-30%

ŒCIANY

DACH 10-25%

OKNA 15-25%

PIWNICA 3-6%
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CO TO JEST TERMOMODERNIZACJA
I DLACZEGO WARTO J¥ WYKONAÆ

WE WSZYSTKICH BUDYNKACH
ZBUDOWANYCH WED£UG
DAWNYCH PRZEPISÓW
(ODDANYCH DO U¯YTKOWANIA
PRZED ROKIEM 1985), A TAK¯E
W ZNACZNEJ CZÊŒCI BUDYNKÓW
ODDANYCH DO U¯YTKOWANIA
PÓ>NIEJ, DLA OBNI¯ENIA
PONOSZONYCH KOSZTÓW
U¯YTKOWANIA KONIECZNA JEST
ICH TERMOMODERNIZACJA.

Du¿e zu¿ycie energii cieplnej jest
w pewnym stopniu spowodowane tak¿e
brakiem rozliczania kosztów ogrzewania
pomiêdzy poszczególnych odbiorców
(lokatorów/u¿ytkowników), a tym samym
brakiem zachêty do oszczêdnego
gospodarowania ciep³em. Indywidualne
rozliczanie kosztów ogrzewania wymaga
z kolei mo¿liwoœci regulacji ogrzewania
(odpowiednie pokrêt³a przy grzejnikach),
a wiêc wp³ywania na sposób wykorzystania
ciep³a.
W tej broszurze omówione s¹
usprawnienia modernizacyjne niezbêdne
dla ograniczenia zu¿ycia ciep³a i obni¿enia
ponoszonych kosztów, a tak¿e problemy
op³acalnoœci usprawnieñ oraz mo¿liwe do
wykorzystania u³atwienia w sfinansowaniu
termomodernizacji.
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Tylko budynek w³aœciwie izolowany,
wyposa¿ony w sprawn¹ instalacjê
grzewcz¹ i wentylacjê oraz system
indywidualnych rozliczeñ stwarza
warunki komfortu cieplnego
w pomieszczeniach, przy jednoczesnym
ponoszeniu ni¿szych kosztów ogrzewania.

JAKIE USPRAWNIENIA
MO¯NA WYKONAÆ

Wprowadzenie urz¹dzeñ
wykorzystuj¹cych energiê ze Ÿróde³
odnawialnych, np. kolektorów s³onecznych,
kot³ów na biomasê itp. lub pomp ciep³a.
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Usprawnienie systemu wentylacji.
Ocieplenie œcian, dachów
i stropodachów oraz stropów
nad nieogrzewanymi piwnicami
i pod³óg na gruncie.

Wymiana lub remont okien
i drzwi zewnêtrznych.

Modernizacja lub wymiana
instalacji grzewczej w budynku.
Modernizacja lub wymiana Ÿród³a
ciep³a (lokalnej kot³owni lub wêz³a
ciep³owniczego) oraz zainstalowanie
automatyki steruj¹cej.

Modernizacja lub wymiana systemu
zaopatrzenia w ciep³¹ wodê u¿ytkow¹
i zainstalowanie urz¹dzeñ zmniejszaj¹cych
zu¿ycie wody.

5
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Te r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k u
obejmuje wykonanie nastêpuj¹cych
usprawnieñ, które umo¿liwi¹ zmniejszenie
zu¿ycia energii i obni¿enie kosztów
u¿ytkowania budynku:
Ocieplenie œcian, dachów
i stropodachów oraz stropów
nad nieogrzewanymi piwnicami
i pod³óg na gruncie.
Wymiana lub remont okien i drzwi
zewnêtrznych.
Modernizacja lub wymiana Ÿród³a
ciep³a (lokalnej kot³owni lub wêz³a
ciep³owniczego) oraz zainstalowanie
automatyki steruj¹cej.
Modernizacja lub wymiana instalacji
grzewczej w budynku.
Modernizacja lub wymiana systemu
zaopatrzenia w ciep³¹ wodê
u¿ytkow¹ i zainstalowanie urz¹dzeñ
zmniejszaj¹cych zu¿ycie wody.
Usprawnienie systemu wentylacji.
Ewentualnie wprowadzenie
urz¹dzeñ wykorzystuj¹cych energiê
ze Ÿróde³ odnawialnych, np.
kolektorów s³onecznych, kot³ów
na biomasê itp. lub pomp ciep³a.
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2.1. STRUKTURA BUDOWLANA
OCIEPLENIE ŒCIAN
ZEWNÊTRZNYCH
Ocieplenie polega na dodaniu do
istniej¹cej œciany dodatkowej warstwy
materia³u o wysokich w³aœciwoœciach
izolacyjnych. Ocieplenie powoduje
zmniejszenie strat ciep³a, a tak¿e
podwy¿szenie temperatury na
wewnêtrznej powierzchni œciany, co
pozytywnie wp³ywa na komfort
u¿ytkowania oraz eliminuje mo¿liwoœæ
skraplania siê pary wodnej i powstawania
pleœni.
Stopieñ izolowania cieplnego œcian
charakteryzuje wspó³czynnik przenikania
ciep³a U. Czym wspó³czynnik mniejszy,
tym mniejsza „ucieczka” ciep³a przez
œcianê. W œcianach budynków
zbudowanych kilkanaœcie czy kilkadziesi¹t
lat temu U ma wartoœæ oko³o W/(m2 K).
Przez ocieplenie zmniejszamy tê wartoœæ
np. do 0,25 W/(m2 K).
Ocieplenie mo¿na wykonaæ wieloma
metodami. Podstawowy podzia³ tych
metod to ocieplanie od wewn¹trz i od
zewn¹trz.
•

•
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Ocieplenie od zewn¹trz jest zdecydowanie
najskuteczniejsze i najwygodniejsze
w realizacji, dlatego z regu³y ocieplamy
œciany od zewn¹trz, z wyj¹tkiem
nielicznych przypadków.
Ocieplenie od zewn¹trz:
Tworzy równomiern¹ izolacjê na
ca³ej powierzchni przegrody
i najbardziej skutecznie eliminuje
mostki cieplne, czyli miejsca s³abiej
izolowane.
Zwiêksza statecznoœæ ciepln¹ œciany
(ogrzana œciana jest akumulatorem
ciep³a).
Usuwa nieszczelnoœci œciany
i tworzy now¹, estetyczn¹ elewacjê
budynku.
Mo¿e byæ realizowane bez
zak³ócania u¿ytkowania
pomieszczeñ.
Ocieplenie od wewn¹trz stosowane jest
tylko wyj¹tkowo, np. w budynkach
zabytkowych lub w budynku o rzeŸbionych
elewacjach, a tak¿e, gdy ociepla siê tylko
niektóre pomieszczenia. Niekiedy stosuje
siê jako ocieplenie œciany stoj¹cej
na granicy parceli, gdy ocieplenia
nie mo¿na wykonaæ od strony s¹siada.
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OCIEPLENIE OD ZEWN¥TRZ METODA BEZSPOINOWA
(„LEKKA MOKRA”)
Jest to najszerzej stosowana i najtañsza
metoda ocieplania œcian. Polega na
przyklejeniu i przymocowaniu ko³kami do
œciany warstwy izolacyjnej (p³yty
styropianowe lub p³yty z we³ny mineralnej),
na której wykonuje siê cienk¹ warstwê
fakturow¹ na siatce z w³ókna szklanego.
Istniej¹ ró¿ne odmiany i warianty
tej metody oferowane przez poszczególne
firmy, które ró¿ni¹ siê pomiêdzy sob¹
g³ównie zastosowanymi materia³ami.
Metoda ta ma wiele zalet, a zw³aszcza
prostotê wykonania, du¿¹ szczelnoœæ,
uniwersalnoœæ zastosowañ i stosunkowo
niski koszt.
1
2

3
4

. Materia³ izolacyjny
mocowany mas¹ klej¹c¹ i ko³kami
2. Siatka z w³ókna szklanego
3. Wyprawa
4. Warstwa fakturowa elewacyjna
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OCIEPLENIE OD ZEWN¥TRZ Z OBMUROWANIEM

OCIEPLENIE OD ZEWN¥TRZ METODY „LEKKIE SUCHE”

Metoda ta polega na obmurowaniu
œciany istniej¹cej œciank¹ z ceg³y (6,5
lub 12 cm) tynkowan¹ lub spoinowan¹
od zewn¹trz, z wytworzeniem
przestrzeni wype³nionej materia³em
izolacyjnym (styropianem lub we³n¹
mineraln¹). Jest to metoda doœæ
kosztowna, natomiast ocieplenie
wykonane t¹ metod¹ jest bardzo
trwa³e.

S¹ to metody wykonania ocieplenia
w ca³oœci jako warstwy montowanej, tj. bez
procesów „mokrych”. Zalet¹ tych metod
jest mo¿liwoœæ ich wykonywania tak¿e
w warunkach zimowych.
Ocieplenie z p³yt izolacyjnych z we³ny
mineralnej lub styropianu przymocowuje
siê do rusztu wykonanego z elementów
drewnianych lub kszta³towników z blachy
ocynkowanej tworz¹cych poziome pasy
na powierzchni istniej¹cej œciany. Warstwê
izolacyjn¹ os³ania siê od zewn¹trz warstw¹
ochronn¹, któr¹ mog¹ byæ p³yty
lignocementowe, fibrobet, blacha
fa³dowana powlekana lub siding.

1

2

1.
2.
3.
4.
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WYKONANIE OCIEPLENIA
OD WEWN¥TRZ
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Ocieplenie œcian od wewn¹trz
wykonuje siê zwykle z p³yt ze styropianu
lub we³ny mineralnej sklejonych z p³ytami
gipsowo-kartonowymi mocowanymi do
powierzchni œcian lub przez wymurowanie
dodatkowej warstwy z bloczków z lekkiego
betonu komórkowego i otynkowanie.

Œciana istniej¹ca
Materia³ izolacyjny
Œcianka z ceg³y
Kotwy ³¹cz¹ce

termomodernizacja

budynku

Stowarzyszenie Producentów Styropianu
SPS rozpoczê³o swoj¹ dzia³alnoœæ w 996 r., zrzesza 26 firm posiadaj¹cych 80% udzia³u w rynku
(pe³na lista cz³onków SPS na stronie www.styropian-sps.com.pl). Stowarzyszenie prowadzi dzia³alnoœæ
szkoleniowo-informacyjn¹ maj¹c¹ na celu ci¹g³e podnoszenie poziomu wiedzy o wykorzystaniu
styropianu jako materia³u izolacyjnego. SPS wspó³pracuje m.in. z Polskim Komitetem
Normalizacyjnym, instytucjami naukowo-badawczymi, wieloma wydzia³ami budownictwa
politechnik. Wspó³praca ta zaowocowa³a np. aktywnym udzia³em w tworzeniu norm na p³yty
styropianowe czy zleceniami badañ naukowych dotycz¹cych w³aœciwoœci styropianu.
SPS utrzymuje kontakt z maj¹c¹ swoj¹ siedzibê w Brukseli EUMEPS (European Manufacturers
of Expanded Polystyrene) - organizacj¹ producentów styropianu, skupiaj¹c¹ przedstawicieli
z 5 pañstw Unii Europejskiej, poprzez któr¹ ma dostêp do œwiatowych trendów w przemyœle
styropianowym. Nadmieniæ nale¿y, ¿e polski przemys³ styropianowy nale¿y do jednych
z najnowoczeœniejszych w Europie.
Stowarzyszenie Producentów Styropianu
32-600 Oœwiêcim
ul. Chemików 1

www.styropian-sps.com.pl

tel./fax (0-33) 847 27 14

Stowarzyszenie Producentów
We³ny Mineralnej:
Szklanej i Skalnej
MIWO - Stowarzyszenie Producentów We³ny Mineralnej: Szklanej i Skalnej - istnieje od 995 roku.
MIWO jest organizacj¹ bran¿ow¹, skupiaj¹c¹ czo³owych polskich producentów bezpiecznych dla
zdrowia cz³owieka oraz œrodowiska, niepalnych wyrobów izolacyjnych z we³ny mineralnej: skalnej
(kamiennej) i szklanej. MIWO prowadzi dzia³alnoœæ informacyjn¹ oraz szkoleniow¹, której celem jest
propagowanie i podnoszenie poziomu stanu wiedzy o wykorzystywaniu we³ny mineralnej jako materia³u
izoluj¹cego w zakresie ochrony cieplnej, ogniowej oraz akustycznej.
MIWO prowadzi sta³¹ wspó³pracê z organizacjami, m.in. Polskim Komitetem Naukowym oraz
instytucjami naukowymi. Stowarzyszenie jest cz³onkiem Europejskiego Stowarzyszenia Producentów
Materia³ów Izolacyjnych (EURIMA) skupiaj¹c¹ inne stowarzyszenia krajów UE oraz czo³owych
producentów we³ny mineralnej.
Zapraszamy na nasze strony internetowe, na których znajdziecie Pañstwo szczegó³owe informacje
na temat we³ny mineralnej - w blokach tematycznych skierowanych do inwestorów, projektantów
i wykonawców.
Stowarzyszenie Producentów We³ny Mineralnej: Szklanej i Skalnej
62-240 Trzemeszno, ul. GnieŸnieñska 4, tel./fax (0-52) 568 23 60, fax (0-52) 315 45 79
04-041 Warszawa, ul. Ostrobramska 101, tel./fax (0-22) 465 65 36

www.miwo.pl

www.welnamineralna.pl
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Poniewa¿ ocieplenie od wewn¹trz
nie eliminuje mostków cieplnych, stosuje
siê „przed³u¿enie” warstw ocieplaj¹cych na
œciany wewnêtrzne poprzeczne, a tak¿e
na odcinki stropów przylegaj¹ce do œcian
zewnêtrznych.
OCIEPLENIE DACHÓW
I STROPODACHÓW
Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym
poddaszem polega na u³o¿eniu dodatkowej
warstwy izolacji na stropie. Je¿eli poddasze
nie jest u¿ytkowane, to ocieplenie mo¿na
wykonaæ z dowolnego materia³u
izolacyjnego w postaci p³yt, mat, filców czy
materia³ów sypkich. W poddaszach
u¿ytkowych nieogrzewanych izolacjê
wykonuje siê z materia³ów p³ytowych
i zabezpiecza przed uszkodzeniem u³o¿on¹
na izolacji warstw¹ g³adzi cementowej lub
warstw¹ desek.

Po³o¿enie dodatkowej warstwy
materia³u izolacyjnego na strychu, do
którego mamy ³atwy dostêp, jest operacj¹
prost¹ i tani¹.
Znacznie bardziej skomplikowana jest
sytuacja, gdy mamy do czynienia z tzw.
stropodachem wentylowanym, w którym
nad stropem najwy¿szej kondygnacji,
a pod p³ytami dachowymi, jest
kilkudziesiêciocentymetrowa przestrzeñ
powietrzna, do której nie ma
bezpoœredniego dostêpu. W takim
przypadku stosuje siê metodê, która
polega na wdmuchiwaniu do zamkniêtej
przestrzeni stropodachu specjalnie
przygotowanego materia³u izolacyjnego,
który tworzy na powierzchni stropu grub¹
warstwê ocieplaj¹c¹.
Docieplenie stropodachów pe³nych
(bez przestrzeni powietrznej) w przypadku
dobrego stanu istniej¹cych warstw
izolacyjnych i pokryciowych wykonuje siê

1. Granulowany materia³ izolacyjny wprowadzony do zamkniêtej przestrzeni przez wdmuchiwanie przez otwory
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przez u³o¿enie dodatkowych warstw
materia³ów izolacyjnych na istniej¹cym
pokryciu oraz wykonanie na izolacji
nowego pokrycia.
OCIEPLENIE STROPÓW
NAD PIWNICAMI
Ocieplenie wykonuje siê od strony
pomieszczeñ piwnicznych przez
przyklejenie lub podwieszenie p³yt
izolacyjnych. Podwieszenie p³yt mo¿e
byæ wykonane za pomoc¹ haków
i siatki stalowej. Warstwê izolacyjn¹ mo¿na
pozostawiæ nieos³oniêt¹ lub mo¿na
j¹ os³oniæ foli¹ aluminiow¹, tapet¹,
tynkiem itp.

NIE OSZCZÊDZAÆ
NA MATERIALE
TERMOIZOLACYJNYM!
Najwa¿niejszym elementem ocieplenia
budynku jest warstwa materia³u izolacji
cieplnej. Jest to ten element ocieplenia,
którego w³aœciwoœci decyduj¹
o utrzymywaniu ciep³a w pomieszczeniach
i o oszczêdnoœci kosztów ogrzewania,
czyli o skutecznoœci ocieplenia.
Dlatego bardzo wa¿ne jest zastosowanie
materia³u izolacyjnego o wysokiej jakoœci
i odpowiedniej gruboœci.

2

RACJONALNA GRUBOŒÆ IZOLACJI
CIEPLNEJ G£ÓWNYCH PRZEGRÓD
BUDOWLANYCH
ZE STYROPIANU LUB WE£NY
MINERALNEJ POWINNA BYÆ
OKREŒLONA W AUDYCIE
ENERGETYCZNYM
Najczêœciej jest to gruboœæ:
W œcianach zewnêtrznych: 12 - 20 cm
W stropodachu lub stropie pod
nieogrzewanym poddaszem:16 - 30 cm
W stropach nad nieogrzewan¹ piwnic¹
lub w pod³odze na gruncie: 8 - 12 cm

USZCZELNIENIE
Najprostszym zabiegiem
zmniejszajacym w pewnym stopniu straty
ciep³a przez okna jest ich uszczelnienie. Do
uszczelniania szczelin pomiêdzy ram¹
okienn¹ a oœcie¿nic¹ stosuje siê taœmy
samoprzylepne ze spienionych tworzyw
sztucznych lub ze spienionej gumy
syntetycznej. Okna nie powinny byæ
jednak nadmiernie uszczelnione, poniewa¿
mog³oby to spowodowaæ niewystarczaj¹ce
przewietrzanie pomieszczeñ.
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Oszczêdzanie na gruboœci i jakoœci
warstwy izolacyjnej jest wielkim b³êdem,
gdy¿ na koszt wykonania ocieplenia
wp³ywa to bardzo nieznacznie, zaœ
bardzo znacznie na koszty ogrzewania.
I tak np., je¿eli zamiast ocieplenia
z warstw¹ izolacji o gruboœci 14 cm,
wykonamy ocieplenie z warstw¹ 10 cm,
to koszty wykonania zmniejsz¹ siê
zaledwie o oko³o 5%, a po wykonaniu
termomodernizacji coroczne straty ciep³a
przez œciany bêd¹ wy¿sze o ok. 30%,
co w znacznym stopniu podwy¿szy koszty
ogrzewania przez wiele nastêpnych lat.
MO¯LIWOŒCI ZMNIEJSZENIA
STRAT CIEP£A PRZEZ OKNA
Okna s¹ elementami budynku, przez
które traci siê zwykle od 5 do 25%
dostarczanej do budynku energii cieplnej,
a w przypadku z³ego stanu okien - znacznie
wiêcej. Jest wiele sposobów ograniczenia
tych strat, a najwa¿niejsze z nich to:
- uszczelnienie,
- wymiana okien,
- zmniejszenie wielkoœci okien,
- zastosowanie okiennic i ¿aluzji.
WYMIANA OKIEN
Najbardziej radykalnym sposobem
zmniejszenia strat ciep³a przez okna jest
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wymiana istniej¹cych okien na nowe
o wysokich w³aœciwoœciach izolacyjnoœci
termicznej. Na rynku s¹ dostêpne ró¿ne
typy energooszczêdnych okien:
drewniane, tworzywowe i aluminiowe,
szklone podwójnie lub potrójnie,
z zastosowaniem specjalnego szk³a itd.
W oknach tych stosowane s¹ zestawy
szklane z³o¿one z 2 lub 3 szyb
fabrycznie ze sob¹ sklejonych,
z wype³nieniem kilkumilimetrowej
przestrzeni pomiêdzy szybami suchym
powietrzem lub specjalnym gazem.
Wymiana okien na nowe o wy¿szej
jakoœci jest kosztowna i na ogó³ jest
ekonomicznie op³acalna tylko
w przypadku, gdy jest to jednoczeœnie
zabieg remontowy (usuniêcie okien
zu¿ytych). Nowego typu okna maj¹
jednak szereg zalet u¿ytkowych, które
sk³aniaj¹ u¿ytkowników do ich
wprowadzenia niezale¿nie od kosztów.
Zalety te to dobre cechy izolacyjnoœci
cieplnej, ³atwa konserwacja i wygodna
obs³uga, wysoka izolacyjnoœæ akustyczna
(dobre t³umienie ha³asów zewnêtrznych)
i wiêksza szczelnoœæ (mniej kurzu).
Tr a d y c y j n e o k n a c h a r a k t e r y z u j e
wspó³czynnik przenikania ciep³a U
o wartoœci powy¿ej 2,6 W/(m2 K).
W nowych oknach U powinno mieæ
wartoœæ poni¿ej ,6.
•
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Nowe okna s¹ bardzo szczelne, co
korzystnie wp³ywa na oszczêdnoœæ ciep³a
i koszty ogrzewania, ale mo¿e zbytnio
ograniczaæ wentylacjê (patrz rozdzia³:
SYSTEM WENTYLACJI).
ZMNIEJSZENIE WIELKOŒCI OKIEN
W wielu budynkach wielkoœæ okien jest
nadmierna, np. jako pasma okien wzd³u¿
ca³ego budynku. Takie powierzchnie okien
nie s¹ potrzebne dla oœwietlenia
pomieszczeñ, natomiast s¹ przyczyn¹
bardzo du¿ych strat ciep³a. Dlatego przy
termomodernizacji mo¿e byæ celowe
zmniejszenie powierzchni okien poprzez
ich czêœciowe zabudowanie.
OKIENNICE I ¯ALUZJE
Najni¿sze temperatury na zewn¹trz
budynku wystêpuj¹ na ogó³ w porze
nocnej, gdy okna jako Ÿród³a œwiat³a
nie s¹ nam potrzebne. Mo¿emy wiêc
ograniczyæ straty ciep³a przez okna,
stosuj¹c dodatkow¹ izolacjê tylko na noc
w postaci okiennic lub ¿aluzji.

2

2.2. SYSTEM WENTYLACJI
Zu¿ycie ciep³a zwi¹zane z wentylacj¹
pomieszczeñ stanowi znaczn¹ (a czasem
g³ówn¹) czêœæ energii zu¿ywanej
w mieszkaniach.
WENTYLACJA NATURALNA
GRAWITACYJNA
Najbardziej rozpowszechnionym
sposobem organizowania wymiany
powietrza w pomieszczeniach jest wentylacja
naturalna grawitacyjna. Jest to najprostszy
system wentylacji, w którym ci¹g³y dop³yw
œwie¿ego powietrza z zewn¹trz odbywa siê
przez nieszczelnoœci okien i drzwi,
a okresowo tak¿e przez otwieranie okien.
Odprowadzanie zu¿ytego powietrza
nastêpuje przez pionowe kana³y wentylacyjne
znajduj¹ce siê w kuchniach, ³azienkach
i ustêpach, a niekiedy i w innych
pomieszczeniach. Dla prawid³owego
przep³ywu powietrza konieczne s¹ tak¿e
nieszczelnoœci drzwi wewnêtrznych
i otwory w drzwiach do ³azienek i ustêpów.
Nieprawdziwe s¹ opinie, ¿e œciany
„oddychaj¹”. Mikroskopijna iloœæ powietrza
ewentualnie przedostaj¹cego siê przez œciany
nie ma praktycznie ¿adnego znaczenia dla
zapewnienia wentylacji pomieszczeñ.
USPRAWNIENIE SYSTEMU
WENTYLACJI JEST KONIECZNYM
WARUNKIEM RACJONALNEJ
TERMOMODERNIZACJI.
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System wentylacji naturalnej ma tê
podstawow¹ wadê, ¿e intensywnoœæ
wymiany powietrza jest uzale¿niona od
zmieniaj¹cych siê warunków pogodowych,
(temperatury, wiatru, ciœnienia), a nie jest
dostosowana do aktualnych potrzeb
u¿ytkowych zwi¹zanych np. z obecnoœci¹
wielu osób czy gotowaniem.

Skutkiem tego wymiana powietrza jest
czasem niewystarczaj¹ca, a czasem
nadmierna. System wentylacji naturalnej
nie zapewnia niezbêdnej czystoœci
powietrza w pomieszczeniach,
a jednoczeœnie powoduje du¿e zu¿ycie
ciep³a.

PRZEP£YW POWIETRZA PRZEZ MIESZKANIE
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WENTYLACJA PO WYMIANIE OKIEN
W oknach starego typu wystêpuj¹
zwykle du¿e nieszczelnoœci, w zwi¹zku
z czym mamy nie tylko wystarczaj¹c¹
wentylacjê, ale i nadmierny nap³yw
powietrza z zewn¹trz, który wywo³uje
wyziêbienie pomieszczeñ. Gdy
zastosujemy nowe okna, to ich
bardzo wysoka szczelnoœæ mo¿e
spowodowaæ drastyczne ograniczenie
iloœci nap³ywaj¹cego powietrza,
a w konsekwencji powstawanie
w mieszkaniu wilgoci, pleœni i grzybów,
co zagra¿a zdrowiu mieszkañców.
Dlatego nowoczesne, szczelne okna
dla zwiêkszenia przep³ywu powietrza
wyposa¿ane s¹ w system mikroszczelin.
Ta k i e r o z w i ¹ z a n i a u m o ¿ l i w i a j ¹
przewietrzanie pomieszczeñ na poziomie
zbli¿onym do potrzeb higieny. Niestety
wielu u¿ytkowników nie korzysta z tej
mo¿liwoœci i zamyka okna na maksimum
szczelnoœci. W wyniku tego u¿ytkownicy
czêsto Ÿle czuj¹ siê w pomieszczeniach,
a na œcianach pojawia siê wilgoæ .
Szczelnoœæ okien wyra¿ana jest
wspó³czynnikiem infiltracji powietrza
„a” o skomplikowanej jednostce:
m 3/(m.h.daPa 2/3). Nowe okna powinny
mieæ a = 0,5 do 1,0, a okna wyposa¿one
w nawiewniki nie wiêcej ni¿ a = 0,3.

2

PRZY ZASTOSOWANIU
OKIEN O WYSOKIEJ
SZCZELNOŒCI TRZEBA
ZWRÓCIÆ SZCZEGÓLN¥
UWAGÊ NA ZAPEWNIENIE
WYSTARCZAJ¥CEJ WENTYLACJI,
A¯EBY NIE DOPROWADZIÆ
DO ZAWILGOCENIA
POMIESZCZEÑ.

Prawid³owa wentylacja to nie tylko
komfort u¿ytkowania, ale i zdrowe
mieszkanie. Tradycyjna wentylacja naturalna,
grawitacyjna nie zapewnia warunków
dobrego przewietrzania ani oszczêdnoœci
ciep³a i dlatego powinna byæ usprawniona
przez nowe rozwi¹zania.
Doskonalszym rozwi¹zaniem jest
zapewnienie kontrolowanego (czyli
sterowanego) przep³ywu powietrza, np.
przez zastosowanie okien wyposa¿onych
w nawiewniki powietrza, czyli specjalne
otwory dla przep³ywu powietrza
o regulowanej wielkoœci. Mog¹ to byæ
nawiewniki automatycznie ustawiaj¹ce
wielkoœæ przep³ywu powietrza w zale¿noœci
od potrzeb .
Przy powiêkszonym zapotrzebowaniu
na powietrze w pomieszczeniu nawiewnik
automatycznie zwiêksza przep³yw powietrza.
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Nawiewniki mog¹ byæ montowane
w górnej czêœci okna lub nad oknem.
Mo¿na tak¿e zastosowaæ wentylacjê
mechaniczn¹ nawiewno-wywiewn¹
z rekuperacj¹ (odzyskiem) ciep³a, która
zapewnia najlepsz¹ kontrolê iloœci
i jakoœci powietrza doprowadzanego do
pomieszczeñ. Wymaga ona wiêkszych
nak³adów inwestycyjnych, które jednak
szybko siê zwracaj¹.

2.3. SYSTEM OGRZEWANIA
Stan i wyposa¿enie instalacji
ogrzewania ma podstawowy wp³yw na
zu¿ycie energii cieplnej. Dlatego te¿
konieczne jest doprowadzenie instalacji
do mo¿liwie maksymalnej sprawnoœci.
Modernizacja powinna obejmowaæ
urz¹dzenia w wêŸle ciep³owniczym (jeœli
ciep³o jest dostarczane z centralnej sieci
cieplnej), kot³owniê (je¿eli budynek ma
w³asn¹ kot³owniê) oraz wszystkie
elementy instalacji grzewczej.

NAWIEWNIK POWIETRZA

ruchoma przepustnica

wlot powietrza
obudowa

dŸwignia nawiewu minimalnego
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MODERNIZACJA SYSTEMU
OGRZEWANIA POWINNA
BYÆ WYKONANA
W SPOSÓB KOMPLEKSOWY.
WYCINKOWE USPRAWNIENIA
- NP. OGRANICZONE DO
ZAINSTALOWANIA ZAWORÓW
TERMOSTATYCZNYCH
I PODZIELNIKÓW KOSZTÓW
W INSTALACJI NIESPRAWNEJ
I NIEWYREGULOWANEJ
- S¥ B£ÊDEM, KTÓREGO
EFEKTEM MO¯E BYÆ
CA£KOWITY BRAK
UZYSKANIA OSZCZÊDNOŒCI
I POG£ÊBIENIE WADLIWEGO
DZIA£ANIA OGRZEWANIA.
Poni¿ej omówiono najczêœciej
realizowane prace modernizacyjne
w systemie centralnego ogrzewania.
ZMIANY W WÊ>LE
CIEP£OWNICZYM

2

prawid³owej, efektywnej, automatycznej
regulacji instalacji.
Zastêpowanie starych wymienników
o niskiej sprawnoœci przez wysoko sprawne
wymienniki - najczêœciej p³ytowe.
Wymiana i izolowanie armatury
w celu likwidacji nieszczelnoœci instalacji
i zmniejszenia strat ciep³a.
Wprowadzenie urz¹dzeñ
automatycznej regulacji, obejmuj¹cych:
- regulatory ciœnienia i ró¿nicy ciœnieñ, które
zapewniaj¹ sta³oœæ ciœnienia
dyspozycyjnego w wêŸle niezale¿nie
od wahañ ciœnienia w sieci cieplnej,
- regulatory przep³ywu, które ograniczaj¹
maksymalny pobór ciep³a z sieci,
- regulatory pogodowe, które reguluj¹
wydajnoœæ wymienników w zale¿noœci
od temperatury powietrza zewnêtrznego.
Regulatory te umo¿liwiaj¹ utrzymanie
sta³ej temperatury w budynku. S¹ one
wyposa¿one w zegar tygodniowy, który
umo¿liwia np. zaprogramowanie
obni¿enia temperatury w nocy.

Modernizacja wêz³a ciep³owniczego
obejmuje na ogó³ nastêpuj¹ce zmiany:
Zastêpowanie (wymiana) wêz³ów
bezpoœrednich (z hydroelewatorem) przez
wêz³y wymiennikowe. Umo¿liwia to
uniezale¿nienie instalacji wewnêtrznych
od sieci cieplnej oraz zastosowanie
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MODERNIZACJA KOT£OWNI
Je¿eli budynek jest zasilany w ciep³o nie
z miejskiej sieci cieplnej, ale z w³asnej
lokalnej kot³owni u¿ytkowanej przez 10,
15 i wiêcej lat, to kot³ownia ta wymaga
modernizacji. Powszechnie wystêpuj¹c¹
wad¹ u¿ytkowanych od d³u¿szego czasu
lokalnych kot³owni jest niska sprawnoœæ
kot³ów. Ponadto kot³y opalane wêglem
lub koksem wytwarzaj¹ du¿e iloœci py³ów
i gazów, które stanowi¹ szczególnie
uci¹¿liwe zanieczyszczenie œrodowiska
(tzw. niska emisja).
Dlatego kot³y te powinny byæ
zastêpowane przez kot³y na paliwa gazowe
(gaz ziemny, gaz propan) lub p³ynne (olej
opa³owy), które maj¹ znacznie wy¿sz¹
sprawnoœæ, s¹ wygodne w eksploatacji
i obs³udze oraz wywo³uj¹ znacznie
mniejsze zanieczyszczenie œrodowiska.
Je¿eli z przyczyn ekonomicznych lub
u¿ytkowych konieczne jest dalsze
wykorzystanie jako paliwa wêgla lub koksu,
to nale¿y zastosowaæ kot³y nowej generacji,
które maj¹ znacznie podwy¿szon¹
sprawnoœæ (np. do 85% zamiast 50%
w starych kot³ach) oraz emituj¹ nawet
10-krotnie mniej zanieczyszczeñ.
Nisk¹ sprawnoœæ maj¹ tak¿e kot³y na
gaz lub olej opa³owy eksploatowane
ponad 10 lat. Ich sprawnoœæ wytwarzania
ciep³a i regulacji jest znacznie ni¿sza ni¿
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produkowanych obecnie, dlatego warto
rozwa¿yæ ewentualn¹ ich zamianê na nowe
kot³y.
Sprawnoœæ - czyli u¿ytkowe
wykorzystanie paliwa, jest zale¿na
nie tylko od konstrukcji samego kot³a, ale
tak¿e od
zastosowanych w nim
automatycznych urz¹dzeñ regulacyjnych,
dostosowuj¹cych intensywnoœæ spalania
do zmieniaj¹cej siê temperatury
w pomieszczeniach i na zewn¹trz
budynku. Nowoczesne kot³y s¹ z regu³y
wyposa¿one w automatykê. Kot³y
starszych generacji nale¿y w ramach
modernizacji wyposa¿yæ w automatykê
lub wymieniæ je na nowe.
ZMIANY W INSTALACJI
OGRZEWANIA
Budynki mieszkalne wielorodzinne by³y
powszechnie wyposa¿ane w centralne
ogrzewanie wodne, dwururowe, czêsto
systemu otwartego z rozdzia³em dolnym,
z obiegiem grawitacyjnym.
Najczêœciej ciep³o do budynków
dostarczane jest z miejskiej sieci cieplnej.
Istniej¹ce systemy ogrzewania posiadaj¹
szereg wad, które powinny byæ usuniête.
Instalacje c.o. wykonane z tzw.
czarnych rur maj¹ trwa³oœæ od 20 do 50 lat.
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Dlatego te¿ w budynkach
wybudowanych do lat szeœædziesi¹tych
instalacje grzewcze s¹ na ogó³ ca³kowicie
wyeksploatowane i wskazane jest ich
zast¹pienie now¹ instalacj¹.
W instalacjach nowszych, w dobrym
stanie technicznym, powinna byæ
przeprowadzona modernizacja
obejmuj¹ca nastêpuj¹ce prace:

2

7. Z a i n s t a l o w a n i e z a w o r ó w
termostatycznych przy grzejnikach.
8. D o s t o s o w a n i e i n s t a l a c j i d o
zmniejszonego zapotrzebowania ciep³a po
ociepleniu budynku.

1. P³ukanie chemiczne w celu usuniêcia
osadów i przywrócenia pe³nej dro¿noœci
ruroci¹gów.
2. Ogólne uszczelnienie instalacji
(ograniczenie do minimum ubytków
wody).
3. L i k w i d a c j a c e n t r a l n e j s i e c i
odpowietrzaj¹cej oraz zbiorników
odpowietrzaj¹cych i zastosowanie
indywidualnych odpowietrzników na
pionach.
4. H e r m e t y z a c j a i n s t a l a c j i p r z e z
zastosowanie naczyñ wzbiorczych
zamkniêtych.
5. Wprowadzenie obiegu pompowego
zamiast grawitacyjnego.
6. Izolowanie rur przechodz¹cych przez
pomieszczenia nieogrzewane.

Szczególnie wa¿ne jest instalowanie
termostatycznych zaworów regulacyjnych,
które umo¿liwiaj¹ regulowanie
temperatury zgodnie z potrzebami
i oszczêdzanie ciep³a. Ponadto zawór
automatycznie ogranicza dop³yw ciep³a
w czasie ogrzewania pomieszczenia
przez promieniowanie s³oneczne.
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samoczynne zawory
odpowietrzaj¹ce
zmniejszone œrednice pionów
i ga³¹zek, stosowaæ ø10 (3/8")
zawory bezd³awicowe dwustawne
z g³owicami termostatycznymi

hermetyczne (bezd³awicowe)
pompy obiegowe (po¿¹dana
regulacja obrotów pompy)

Ÿród³o ciep³a o w³aœciwej
charakterystyce regulacyjnej
(hydraulicznej i cieplnej)

ZB
przeponowe
naczynie wzbiorcze

W

RW

W nowych instalacjach zalecanym
rozwi¹zaniem s¹ przewody rurowe
z nowych materia³ów, które s¹ lekkie,
³atwe w monta¿u i trwa³e (nie ulegaj¹
korozji i nie zarastaj¹), a tak¿e
nowego typu grzejniki ograniczaj¹ce
iloœæ wody w instalacji.
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Mo¿liwe jest tak¿e wprowadzenie
zupe³nie innego systemu ogrzewania,
jak np. ogrzewanie pod³ogowe lub
œcienne albo ogrzewanie przez nawiew
ciep³ego powietrza.
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MO¯NA WYKONAÆ

OGRZEWANIE
ELEKTRYCZNE

Ogrzewanie elektryczne charakteryzuj¹
nastêpuj¹ce cechy:

Jako jeden z wariantów modernizacji
ogrzewania pomieszczeñ w budynkach
mieszkalnych i u¿ytecznoœci publicznej
mo¿e byæ rozpatrywane wykorzystanie
energii elektrycznej.
Istnieje szeroka gama urz¹dzeñ, które
w ró¿ny sposób wykorzystuj¹ energiê
elektryczn¹ do ogrzewania i które
stwarzaj¹ mo¿liwoœci doboru ogrzewania
dostosowanego do indywidualnych
warunków i wymagañ. Mo¿na wiêc
zastosowaæ grzejniki lub promienniki,
t e r m o w e n t y l a t o r y, o g r z e w a n i e
pod³ogowe lub œcienne, urz¹dzenia
przenoœne, mo¿na tak¿e zastosowaæ
elektryczne
urz¹dzenia
grzewcze
w istniej¹cej instalacji c.o., zastêpuj¹c
kot³y wêglowe elektrycznymi, mo¿na
nawet wykorzystaæ istniej¹ce piece
kaflowe, instaluj¹c w nich odpowiednie
grza³ki elektryczne.
Systemy ogrzewania elektrycznego
dziel¹ siê na dwie podstawowe grupy,
tj. systemy ogrzewania bezpoœredniego,
w których urz¹dzenia grzej¹ wtedy, gdy
pobieraj¹ pr¹d z sieci, oraz urz¹dzenia
ogrzewania akumulacyjnego, które
magazynuj¹ ciep³o w czasie poboru
energii z sieci, a potem powoli oddaj¹ to
ciep³o do otoczenia.

Prostota w regulacji temperatury,
okresowym w³¹czaniu i wy³¹czaniu.

2

Zbêdnoœæ obs³ugi i konserwacji.
Bardzo wysoka niezawodnoœæ
i bezpieczeñstwo.
Równomierne rozprowadzanie ciep³a.
Estetyka (niewidocznoœæ instalacji).
Nieszkodliwoœæ dla otaczaj¹cego
œrodowiska i dla mikroklimatu wnêtrz.

Ogrzewanie elektryczne charakteryzuje
tak¿e prostota w prowadzeniu instalacji
w pomieszczeniach i najni¿szy koszt
inwestycyjny wykonania instalacji.
Zbêdne s¹ specjalne pomieszczenia dla
kot³owni, a tak¿e przewody dymowe lub
spalinowe w budynku.
Wad¹ ogrzewania elektrycznego jest
koszt u¿ytkowania, który jest na ogó³
wyraŸnie wy¿szy ni¿ koszt ogrzewania
z wykorzystaniem innych noœników energii,
co wynika z wysokiej ceny jednostki energii
elektrycznej, je¿eli ogrzewanie odbywa siê
na podstawie taryfy ca³odobowej.
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Jest ono w eksploatacji œrednio
dwukrotnie dro¿sze od innych systemów.
Jednak istnieje mo¿liwoœæ korzystania
z ni¿szych cen energii, przy zastosowaniu
specjalnej (obni¿onej w pewnych
godzinach) taryfy op³at.
Specjalna taryfa grzewcza umo¿liwia
korzystanie z energii elektrycznej do
ogrzewania pomieszczeñ przy takim
poziomie kosztów, jak przy wykorzystaniu
innych noœników energii. Polega ona
na stosowaniu ceny jednostki energii
zró¿nicowanej w ci¹gu doby. Niska cena
obowi¹zuje w czasie nocy i przez krótki
odcinek czasu w ci¹gu dnia. W pozosta³ym
czasie cena jest taka jak w zwyk³ej taryfie
ca³odobowej lub nawet wy¿sza.
Korzystanie ze specjalnej taryfy
i urzadzeñ akumulacyjnych powoduje tak¿e
pewne niedogodnoœci dla u¿ytkownika,
gdy¿ urz¹dzenia te maj¹ wy¿sz¹ moc,
a wiêc s¹ dro¿sze od urz¹dzeñ grzewczych
ci¹g³ego dzia³ania. Grzejniki akumulacyjne
maj¹ te¿ wiêksze wymiary, czyli zajmuj¹
wiêcej miejsca i s¹ ciê¿kie (np. 50 -200kg),
co stwarza pewne problemy z ich
transportem i ustawieniem.
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WPROWADZENIE ROZLICZENIA
KOSZTÓW OGRZEWANIA
POMIÊDZY U¯YTKOWNIKÓW
LOKALI
Oszczêdne gospodarowanie ciep³em
powinno byæ realizowane przez wszystkich
u¿ytkowników i jest u³atwione, je¿eli zosta³
wprowadzony system indywidualnego
rozliczania kosztów, który wi¹¿e wysokoœæ
op³at z zarejestrowanym zu¿yciem ciep³a.
Podstaw¹ takiego systemu musz¹ byæ
odpowiednie urz¹dzenia, które zarejestruj¹
iloœæ zu¿ytego ciep³a.
Obowi¹zek instalowania urz¹dzeñ do
indywidualnego rozliczania kosztów
ogrzewania jest ustalony w rozporz¹dzeniu
w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadaæ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75/02, poz. 690).
Przepisy rozporz¹dzenia stosuje siê przy
budowie, a tak¿e przy przebudowie
i modernizacji budynków. A wiêc nale¿y
stopniowo dostosowaæ wszystkie budynki
do wymagañ rozporz¹dzenia, w tym
tak¿e do wyposa¿enia w urz¹dzenia do
indywidualnego rozliczania kosztów
ogrzewania.
W powszechnie istniej¹cych instalacjach
centralnego ogrzewania,
w których ciep³o do ka¿dego mieszkania
dostarczane jest z kilku pionów - nie ma
mo¿liwoœci zainstalowania ciep³omierzy
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mieszkaniowych, które podobnie jak
gazomierz czy licznik elektryczny
wskazywa³yby zu¿ycie ciep³a w mieszkaniu.
Dlatego jako urz¹dzenia umo¿liwiaj¹ce
indywidualne rozliczanie kosztów
ogrzewania stosuje siê ma³e urz¹dzenia
zak³adane na ka¿dym grzejniku - tzw.
podzielniki kosztów.
Podzielniki nie s¹ licznikami, które
wprost wskazywa³yby iloœæ jednostek
zu¿ytego ciep³a, ale s¹ to urz¹dzenia, które
umo¿liwiaj¹ podzielenie ca³kowitych
kosztów na poszczególne grzejniki,
a po zsumowaniu - na poszczególnych
lokatorów. Równoczeœnie z zak³adaniem
podzielników grzejniki powinny byæ
wyposa¿one w zawory termoregulacyjne,
przy pomocy których mo¿na nastawiaæ
temperaturê odpowiednio do
rzeczywistych potrzeb i tym samym
prowadziæ oszczêdn¹ gospodarkê ciep³em.
Do wyznaczenia kosztów niezbêdny
jest system rozliczeñ. Systemy takie
obejmuj¹ odczytywanie wskazañ
podzielników, rozliczanie kosztów
pomiêdzy u¿ytkowników i wystawianie
indywidualnych rachunków.
Zwykle jeden raz w roku (najczêœciej po
zakoñczeniu sezonu grzewczego)
dokonuje siê odczytu wskazañ
podzielników kosztów ogrzewania
i wodomierzy ciep³ej wody. Na podstawie
tych wskazañ koszty poniesione dla ca³ego

2

budynku s¹ rozliczane na poszczególne
lokale i zostaj¹ wystawione imienne
indywidualne rachunki dla poszczególnych
lokatorów.

2.4. SYSTEM ZAOPATRZENIA
W CIEP£¥ WODÊ
U¯YTKOW¥ (c.w.u.)
Modernizacja instalacji c.w.u., maj¹ca
na celu obni¿enie op³at za ciep³¹ wodê,
polega przede wszystkim na
wprowadzeniu indywidualnego rozliczania
op³at w oparciu o wskazania wodomierzy.
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W tym celu nale¿y w ka¿dym
mieszkaniu zainstalowaæ wodomierz lub
dwa wodomierze (gdy ciep³a woda do
kuchni i do urz¹dzeñ sanitarnych jest
doprowadzona z odrêbnych pionów).
Doœwiadczenia wykazuj¹, ¿e po
zamontowaniu wodomierzy op³aty
zmniejszaj¹ siê o 20 do 50%. Jest to
wynikiem zwiêkszenia uwagi na racjonalne
u¿ytkowanie ciep³ej wody.
Oprócz instalowania urz¹dzeñ
pomiarowych modernizacja instalacji c.w.u.
na ogó³ obejmuje :
Wymianê niesprawnej aparatury
czerpalnej i nieszczelnych przewodów.
Wykonanie lub naprawê izolacji
termicznej przewodów.

umo¿liwiaj¹cej oszczêdzanie ciep³ej wody,
np. perlatorów (zamiast zwyk³ych siatek
prysznicowych), urzadzeñ zamykaj¹cych
przep³yw wody w niezakrêconych
kranach itp.

Zwyk³y prysznic

Po p r a w ê d z i a ³ a n i a u k ³ a d u
przygotowuj¹cego ciep³¹ wodê oraz
uk³adu cyrkulacyjnego i wprowadzenie
cyrkulacji pompowej z wy³¹cznikiem
czasowym.
Wprowadzenie automatycznej
regulacji temperatury wody oraz pracy
pomp obiegowych i cyrkulacyjnych.
Wprowadzenie regulatora ciœnienia na
przy³¹czu wodoci¹gowym.
Wprowadzenie specjalnej aparatury
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Perlator zamiast zwyk³ego prysznica - do 50%
oszczêdnoœci wody

WYKORZYSTANIE ENERGII
ZE <RÓDE£ ODNAWIALNYCH

W szczególnych przypadkach mo¿e
byæ celowe wykorzystanie energii z tzw.
Ÿróde³ odnawialnych. S¹ to nastêpuj¹ce
mo¿liwoœci:
Energia cieplna ze spalania biomasy,
czyli drewna, odpadów drewna (np.
trociny) oraz s³omy. Stosuje siê do tego
celu specjalne kot³y. Koszty ogrzewania
przy pomocy tego rodzaju paliw s¹ ni¿sze
ni¿ przy zastosowaniu paliw
konwencjonalnych. Dostêpne s¹ na rynku
bardzo dobrej jakoœci kot³y do spalania
drewna i odpadów drzewnych oraz kot³y
do spalania s³omy.
Energia cieplna od promieniowania
s³onecznego wykorzystywana za
poœrednictwem kolektorów s³onecznych
umieszczanych na dachu lub œcianie
budynku. Ciep³o to mo¿e byæ
wykorzystane do podgrzewania ciep³ej
wody u¿ytkowej (zarówno w domach
jednorodzinnych, jak i w du¿ych budynkach
mieszkalnych i u¿ytecznoœci publicznej, np.
szpitalach), a tak¿e do ogrzewania
pomieszczeñ. Najbardziej zalecane jest
umieszczanie kolektorów na dachach
budynków, zorientowanych w kierunku
po³udniowym i odpowiednio nachylonych.
Dla celów podgrzewania ciep³ej wody
potrzebne s¹ kolektory o powierzchni
1- 1,5 m2 na jednego mieszkañca.
Ciep³o uzyskane z systemów
s³onecznych jest tanie, jednak

3

zainstalowanie odpowiednich urz¹dzeñ
i instalacji jest dosyæ kosztowne.

Zastosowanie pomp ciep³a do
wykorzystania ciep³a z ziemi lub ze
zbiorników wodnych. Wymaga to jednak
zu¿ycia energii elektrycznej jako napêdu
pompy. Uzyskuje siê ciep³o o doœæ niskiej
cenie jednostkowej, ale zwi¹zane to jest
z poniesieniem wysokich kosztów
zainstalowania pompy i ca³ego systemu.
Energia cieplna geotermalna (z g³êbi
ziemi) jest wykorzystywana w du¿ych
systemach zaopatruj¹cych w ciep³o ca³e
dzielnice lub miasta. Polska ma bardzo du¿e
zasoby wód geotermalnych. Planowane
jest ich wykorzystanie w kilku miastach.
Energia elektryczna z lokalnej ma³ej
elektrowni wodnej lub z elektrowni
wiatrowej (wiatraków) wykorzystywana
jest g³ównie do celów oœwietlenia
i napêdu silników elektrycznych.
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4.1. AUDYT ENERGETYCZNY
Pierwsz¹ czynnoœci¹ przygotowuj¹c¹
termomodernizacjê budynku jest
wykonanie audytu energetycznego. Audyt
energetyczny jest opracowaniem,
w którym dokonuje siê techniczno-ekonomicznej oceny budynku z punktu
widzenia zu¿ycia energii, a nastêpnie okreœla
siê, jakie
zmiany i ulepszenia trzeba
wykonaæ, a¿eby zmniejszyæ zu¿ycie energii
i zwi¹zane z tym koszty eksploatacyjne.
W audycie ocenia siê, czy
wprowadzenie zmian i ulepszeñ jest
op³acalne, a tak¿e okreœla siê, jakie
usprawnienia mog¹ przynieœæ najwiêksze
korzyœci ekonomiczne (rozwi¹zanie
optymalne). Obowi¹zuj¹cy zakres i formê
audytu okreœla Rozporz¹dzenie Ministra
Infrastruktury z 5.02.2002 r. (Dz.U. nr 2,
poz. 4).
Audyt jest opracowaniem doœæ
skomplikowanym, a wiêc jego wykonanie
najlepiej powierzyæ przygotowanemu do
jego wykonania specjaliœcie (audytorowi
energetycznemu).
Tworzona i aktualizowana pod
nadzorem Ministerstwa Infrastruktury
lista specjalistów wykonuj¹cych audyty
podana jest (od
stycznia 2004 r.) na
stronach internetowych Ministerstwa
Infrastruktury i Banku Gospodarstwa
Krajowego.
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Audyt energetyczny jest
dokumentem potrzebnym:
W³aœcicielowi budynku jako podstawa
dla podjêcia decyzji o celowoœci
termomodernizacji.
Bankowi kredytuj¹cemu
(udzielaj¹cemu kredytu) jako dowód,
¿e przedsiêwziêcie jest efektywne
ekonomicznie, a wiêc nie budz¹ce
obaw co do sp³aty kredytu.
Bankowi Gospodarstwa Krajowego
jako podstawa do przyznania premii
termomodernizacyjnej, czyli
umorzenia 25% kredytu.

4.2. PROJEKT BUDOWLANY
Ocieplenie budynku powinno byæ
realizowane na podstawie projektu nawet
wtedy, gdy nie wymaga tego obowi¹zuj¹ce
Prawo Budowlane. W projekcie powinny
byæ podane niezbêdne szczegó³y oraz
jednoznacznie okreœlone materia³y
izolacyjne, ich rodzaj i odmiana
z powo³aniem siê na w³aœciw¹ Polsk¹
Normê lub Aprobatê Techniczn¹.
Obowi¹zuj¹ te¿ wymagania podane
w rozporz¹dzeniu w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadaæ
budynki.

PRZYGOTOWANIE
I WYKONANIE ROBÓT

Szczegó³owe wymagania dotycz¹ce
zawartoœci projektu budowlanego okreœla
Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 3.07.2003 r. (Dz.U. 20, poz. 33).

4.3. WYKONANIE ROBÓT
Roboty budowlane zwi¹zane
z ociepleniem budynków o wysokoœci do
2 m (4 kondygnacje), a tak¿e
modernizacja instalacji nie wymagaj¹
uzyskania pozwolenia na budowê, a tylko
zg³oszenia w³aœciwej jednostce
administracji architektoniczno-budowlanej
(w starostwie powiatowym).
Ocieplenie wy¿szych budynków
wymaga uzyskania pozwolenia. Roboty
zwi¹zane z ociepleniem budynku powinny
byæ prowadzone zgodnie z zasadami
technologicznymi obowi¹zuj¹cymi
w przyjêtym systemie ocieplenia.
Nale¿y przestrzegaæ nastêpuj¹cych zasad:
Podstaw¹ do rozpoczêcia robót jest
projekt techniczny i pozwolenie na
budowê (jeœli jest wymagane) lub
zg³oszenie robót.
Roboty mog¹ wykonywaæ tylko
wyspecjalizowane firmy maj¹ce
uprawnienia od w³aœcicieli systemów
ociepleniowych.

4

Inwestor powinien za¿¹daæ od
wykonawcy certyfikatu (wydanego przez
ITB) lub deklaracji zgodnoœci z aprobat¹
techniczn¹ na zestaw wyrobów do
wykonywania ocieplenia (wydanej przez
producenta).
Roboty ociepleniowe metod¹
bezspoinow¹ nale¿y wykonywaæ
w temperaturze nie ni¿szej ni¿ +5°C i nie
wy¿szej ni¿ 25°C. Niedopuszczalne jest
prowadzenie robót w czasie opadów
atmosferycznych, na elewacjach silnie
nas³onecznionych, w czasie silnego
wiatru oraz je¿eli jest zapowiadany
spadek temperatury poni¿ej 0°C
w przeci¹gu 24 godzin.

Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na
jakoœæ materia³ów i robót. Spotykane s¹
doœæ liczne przypadki kupowania do
wykonania ociepleñ od pok¹tnych
producentów materia³ów tanich, ale
o bardzo z³ej jakoœci, a tak¿e wykonywania
ociepleñ przez ekipy przypadkowych
wykonawców w sposób niezgodny
z zasadami technologii ociepleñ i przy
wprowadzaniu „oszczêdnoœci”
polegaj¹cych na zastosowaniu kleju,
ko³ków itp. w zmniejszonej iloœci lub
innego rodzaju ni¿ przyjêto
w prawid³owej technologii.
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Ta k i e p o s t ê p o w a n i e j e s t
niedopuszczalne i grozi bardzo szybkim
zniszczeniem ca³ego ocieplenia. Np.
nieprawid³owe wykonanie mocowania
warstwy izolacyjnej do pod³o¿a mo¿e
spowodowaæ oderwanie ca³ych po³aci
o c i e p l e ñ p r z e z s i l n i e j s z y w i a t r,
a niepoprawne wykonanie elewacyjnej
warstwy fakturowej mo¿e spowodowaæ jej
stopniowe odpadanie.
B³êdem jest poszukiwanie
wykonawców oferuj¹cych najni¿sze ceny.
Pozorne oszczêdnoœci mog¹ w takim
przypadku spowodowaæ w niedalekiej
przysz³oœci wielkie szkody i niepotrzebne
k o s z t y. B a r d z i e j o p ³ a c a l n e j e s t
zaanga¿owanie dobrego, sprawdzonego
wykonawcy z referencjami.
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Koniecznoœæ dba³oœci o jakoœæ dotyczy
nie tylko ociepleñ, ale wszystkich robót
termomodernizacyjnych.
Przy zakupie materia³u, aby mieæ
pewnoœæ co do jego jakoœci, trzeba ¿¹daæ
od sprzedawcy dokumentu
stwierdzaj¹cego zgodnoœæ wyrobu
z wymaganiami normy lub aprobaty
technicznej, czyli tzw. certyfikatu lub
deklaracji zgodnoœci.

Stosuj materia³y dobre, a nie najtañsze!
Zlecaj wykonanie robót wykonawcy
sprawdzonemu, a nie najtañszemu!
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4.4. EFEKTY W ZU¯YCIU ENERGII
Zmiany w budynku i jego systemie
ogrzewania umo¿liwiaj¹ zmniejszenie
zu¿ycia energii cieplnej i obni¿enie
ponoszonych na eksploatacjê kosztów.
Efekty realizacji poszczególnych
przedsiêwziêæ modernizacyjnych s¹ ró¿ne
w ka¿dym indywidualnym przypadku.
Jednak na podstawie danych z wielu
realizacji mo¿na okreœliæ pewne przeciêtne
wartoœci efektów:

Lp.

Sposób uzyskania oszczêdnoœci

Obni¿enie zu¿ycia ciep³a
w stosunku do stanu
poprzedniego

Ocieplenie zewnêtrznych przegród budowlanych (œcian,
dachu, stropodachu, stropu nad piwnic¹) - bez okien.

5 - 25%

2.

Wymiana okien na okna szczelne, o ni¿szej wartoœci
wspó³czynnika przenikania.

0 - 5%

3.

Wprowadzenie usprawnieñ w wêŸle cieplnym, w tym
automatyki pogodowej oraz urz¹dzeñ regulacyjnych.

4.

Kompleksowa modernizacja wewnêtrznej instalacji c.o.,
w tym hermetyzacja instalacji i izolowanie przewodów,
przeprowadzenie regulacji hydraulicznej i zamontowanie
zaworów termostatycznych we wszystkich pomieszczeniach.

5.

Wprowadzenie podzielników kosztów.

5 - 5%
0 - 25%

ok. 5%
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5.1. KORZYSTANIE Z KREDYTU
Najwygodniejsza jest sytuacja
w³aœciciela budynku, który mo¿e wykonaæ
termomodernizacjê w ca³oœci z w³asnych
funduszy. Wtedy po zrealizowaniu
modernizacji od razu koszty eksploatacyjne
(ogrzewania i ciep³ej wody) s¹ znacznie
obni¿one.
Na ogó³ jednak w³aœciciele budynków
nie posiadaj¹ wystarczaj¹cych funduszy
potrzebnych na przeprowadzenie
termomodernizacji i wtedy korzystaj¹
z ró¿nych form pomocy finansowej oraz
z kredytu.
Powszechnie dostêpne s¹ kredyty
udzielane przez banki na cele inwestycyjne
i remontowe.
Czêsto stawiane jest pytanie, czy
op³acalne jest korzystanie z kredytu przy
stosowanym przez banki dosyæ wysokim
poziomie oprocentowania.

Najwa¿niejszym argumentem
przemawiaj¹cym za wykorzystaniem
kredytu jest mo¿liwoœæ zrealizowania
termomodernizacji, której efektem bêdzie
obni¿enie zapotrzebowania na ciep³o,
a wiec tak¿e obni¿enie ponoszonych
kosztów, dziêki czemu sp³ata kredytu
powinna siê odbywaæ z uzyskanych
oszczêdnoœci. Inaczej mówi¹c, po
wykonaniu modernizacji koszty ogrzewania
i raty kredytowe razem nie powinny byæ
wiêksze ni¿ koszty ogrzewania ponoszone
przed termomodernizacj¹. Oczywiœcie
trzeba dobrze przeanalizowaæ, jakie bêd¹
koszty modernizacji i na jakie oszczêdnoœci
kosztów ogrzewania mo¿na liczyæ po
wykonaniu inwestycji.

OSZCZÊDNOŒCI

efekt
=
oszczêdnoœæ

KOSZT
OGRZEWANIA

OBECNIE
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OSZCZÊDNOŒCI
RATY KREDYTU
KOSZT
OGRZEWANIA

KOSZT
OGRZEWANIA

PO MODERNIZACJI

PO SP£ACIE KREDYTU
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Nale¿y jednak zdawaæ sobie sprawê, ¿e
jest jeszcze szereg elementów
u³atwiaj¹cych sp³atê kredytu :
Odsetki najczêœciej p³aci siê od
niesp³aconej czêœci kredytu, czyli
w miarê sp³acania s¹ coraz mniejsze.
Stopa procentowa jest zmienna,
zwi¹zana z poziomem inflacji i stopami
procentowymi ustalanymi przez Radê
Polityki Pieniê¿nej, tzn. w miarê
obni¿ania tych stóp oprocentowanie
jest coraz ni¿sze.
Ceny energii (ciep³a na ogrzewanie)
stale rosn¹ szybciej ni¿ ceny innych
dóbr (powy¿ej stopy inflacji), a zatem
z roku na rok rosn¹ oszczêdnoœci, które
uzyskuje siê w wyniku zmniejszonego
zapotrzebowania energii.
Sp³ata kredytu mo¿e byæ dodatkowo
u³atwiona, je¿eli umowa kredytowa bêdzie
przewidywaæ okres karencji, np.
jednoroczny, tzn. w tym czasie p³aci siê
tylko odsetki, a pierwsz¹ ratê kapita³ow¹
wp³aca siê dopiero po roku od udzielenia
po¿yczki, gdy uzyska siê ju¿ znaczne
oszczêdnoœci eksploatacyjne.
Nie nale¿y wiêc obawiaæ siê korzystania
z kredytu, natomiast nale¿y koniecznie
przeprowadziæ analizê i porównanie
sytuacji finansowej, jaka wyst¹pi, gdy nie
wykonamy modernizacji i gdy j¹
zrealizujemy w oparciu o kredyt bankowy.

5

Inwestor, który chce zaci¹gn¹æ kredyt,
powinien najpierw zapoznaæ siê z ofert¹
kredytow¹ poszczególnych banków,
prezentowan¹ zazwyczaj najpe³niej
w regulaminach kredytowych wraz ze
stosowanymi przez nie prowizjami
i oprocentowaniem. W tych regulaminach
ustalone s¹ podstawowe warunki uzyskania
kredytów oraz warunki umów
kredytowych.
Podstawowym warunkiem uzyskania
kredytu jest posiadanie zdolnoœci
kredytowej, tj. zdolnoœci do sp³aty
zaci¹gniêtego kredytu wraz z odsetkami
w umownych terminach p³atnoœci, tzn.
terminach wynikaj¹cych z umowy
kredytowej. Bank przy ocenie zdolnoœci
kredytowej bierze g³ównie pod uwagê
aktualn¹ i przewidywan¹ (przynajmniej do
momentu sp³aty kredytu) efektywnoœæ
gospodarowania, stan maj¹tkowy oraz
p³ynnoœæ p³atnicz¹.
Warunkiem uzyskaniu kredytu jest te¿
prawne zabezpieczenie sp³aty kredytu,
a niekiedy tak¿e posiadanie rachunku
bie¿¹cego w banku. W przypadku
korzystania z systemu wspierania
przedsiêwziêæ termomodernizacyjnych
jednoczeœnie z zaciagniêciem kredytu
uzyskuje siê premiê termomodernizacyjn¹,
dziêki której po zakoñczeniu robót
sp³acamy raty i odsetki nie od ca³oœci, lecz
od 75% sumy wykorzystanego kredytu.
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5.2. SYSTEM WSPIERANIA
PRZEDSIÊWZIÊÆ
TERMOMODERNIZACYJNYCH

System zosta³ utworzony ustaw¹
o wspieraniu przedsiêwziêæ
termomodernizacyjnych z 8. 2. 998 r.
(Dz.U. nr 62, poz.
z póŸn.
zmianami). Pomoc pañstwa dotyczy
termomodernizacji w nastêpuj¹cych
obiektach:
Budynki mieszkalne wielorodzinne
i jednorodzinne prywatne, spó³dzielcze,
wspólnot mieszkaniowych, zak³adowe,
miejskie i inne z wyj¹tkiem budynków
jednostek bud¿etowych.
Budynki zbiorowego zamieszkania
o charakterze socjalnym, takie jak dom
opieki, dom studencki, internat, hotel
robotniczy, dom rencisty itp.
Budynki s³u¿¹ce do wykonywania zadañ
publicznych przez jednostki samorz¹du
terytorialnego, jak np. szko³y, budynki
biurowe gmin itp.
Lokalne Ÿród³a ciep³a (osiedlowe
kot³ownie i ciep³ownie) lub wêz³y
cieplne i lokalne sieci ciep³ownicze
o mocy do ,6 MW.
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Ustawa przewiduje, ¿e g³ównym
Ÿród³em finansowania inwestycji
termomodernizacyjnej jest kredyt bankowy
udzielany przez banki na normalnych
warunkach. W³aœciciel budynku mo¿e
sfinansowaæ do 80% kosztów inwestycji
termomodernizacyjnej kredytem
udzielanym na okres do 0 lat,
a sp³ata tego kredytu wraz z odsetkami
powinna byæ realizowana z oszczêdnoœci
kosztów energii uzyskanych w wyniku
inwestycji termomodernizacyjnej. Mówi¹c
inaczej: wysokoœæ rat sp³aty kredytu
i odsetek powinna byæ nie wy¿sza ni¿ kwota
obni¿enia rachunków za energiê.
Form¹ pomocy, któr¹ inwestor mo¿e
otrzymaæ ze strony bud¿etu pañstwa, jest
premia termomodernizacyjna, czyli
umorzenie 25% kredytu, które uzyskuje
inwestor, który ukoñczy³ inwestycjê.
Inaczej mówi¹c, inwestor sp³aca nie ca³¹
kwotê uzyskanego kredytu, ale 75% tej
kwoty.
Kredyty na podstawie zg³aszanego
wniosku kredytowego i audytu
energetycznego udzielane s¹ w licznych
bankach i ich oddzia³ach terenowych.
Premiê termomodernizacyjn¹ przyznaje
Bank Gospodarstwa Krajowego, który
stanowi instytucjê finansow¹ kieruj¹c¹
realizacj¹ ustawy.

JAK FINANSOWAÆ
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O premiê termomodernizacyjn¹
mo¿na siê ubiegaæ pod warunkiem, ¿e
w wyniku termomodernizacji osi¹gniête
zostanie znacz¹ce zmniejszenie rocznego
zapotrzebowania ciep³a, a w szczególnoœci:
W budynkach, w których modernizuje
siê jedynie system grzewczy co
najmniej o 0%.
W budynkach, w których w latach
985-200
przeprowadzono
modernizacjê systemu grzewczego co
najmniej o 5%.
W pozosta³ych budynkach co najmniej
o 25%.
W lokalnych Ÿród³ach ciep³a i lokalnej
sieci ciep³owniczej - zmniejszenie
rocznych strat energii pierwotnej co
najmniej o 25%, a przy ich zast¹pieniu
przez przy³¹cze do scentralizowanego
Ÿród³a ciep³a (sieci miejskiej) zmniejszenie kosztów zakupu ciep³a co
najmniej o 20%.
UZYSKANIE KREDYTU I PREMII
TERMOMODERNIZACYJNEJ
Je¿eli chcemy skorzystaæ z pomocy
pañstwa przewidzianej w Ustawie
Termomodernizacyjnej, to pierwsz¹
czynnoœci¹ rozpoczynaj¹c¹ nasze dzia³ania
powinno byæ wykonanie audytu
energetycznego.

5

Po podjêciu decyzji o wykonaniu
termomodernizacji w³aœciciel budynku
(który jest teraz okreœlany jako inwestor)
kieruje do banku kredytuj¹cego
dokumenty niezbêdne dla uzyskania
kredytu, a wiêc:
Wniosek kredytowy z wymaganymi
przez bank za³¹cznikami.
Wniosek o przyznanie premii
termomodernizacyjnej oraz
Audyt energetyczny.
Szczegó³owe wymagania co do formy
wniosku kredytowego oraz wymaganej
formy zabezpieczenia kredytu ustala ka¿dy
bank kredytuj¹cy we w³asnym zakresie.
Bankiem kredytuj¹cym jest ka¿dy
bank, który zawar³ z Bankiem
Gospodarstwa Krajowego umowê
w sprawie udzielania kredytów i w sprawie
trybu przekazywania premii
termomodernizacyjnej przewidzianej
w Ustawie. Wykaz tych banków jest
publikowany na stronie internetowej BGK:
http://www.bgk.com.pl.
Wybór banku kredytuj¹cego jest wa¿n¹
spraw¹. Poszczególne banki maj¹ w³asne
szczegó³owe zasady dotycz¹ce wysokoœci
oprocentowania kredytu, wysokoœci
prowizji oraz zasad zabezpieczenia i sp³aty
kredytu.
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Dlatego przed z³o¿eniem wniosku
kredytowego trzeba zapoznaæ siê
z ofertami poszczególnych banków
i wybraæ ten, którego warunki najbardziej
nam odpowiadaj¹.
Kredyt zgodnie z wymaganiami ustawy
nie mo¿e przekraczaæ 80% kosztów
przedsiêwziêcia, a okres jego sp³aty nie
mo¿e przekroczyæ 0 lat. Bank zawiera
z inwestorem umowê kredytow¹,
w której zawarte s¹ wszystkie szczegó³owe
ustalenia dotycz¹ce udzielenia i sp³aty
kredytu. Umowa jest zawierana
z warunkiem, ¿e obowi¹zuje dopiero po
przyznaniu premii termomodernizacyjnej
Ta w a r u n k o w a u m o w a w r a z
z wnioskiem o przyznanie premii i audytem
energetycznym jest kierowana przez bank
kredytuj¹cy do Banku Gospodarstwa
Krajowego.
BGK dokonuje weryfikacji audytu lub tê
weryfikacjê zleca innej instytucji. Po
pozytywnym wyniku weryfikacji audytu
oraz stwierdzeniu, ¿e spe³nione s¹ warunki
kredytowania ustalone w Ustawie, Bank
Gospodarstwa Krajowego zawiadamia
inwestora i bank kredytuj¹cy o przyznaniu
premii termomodernizacyjnej i wysokoœci
tej premii (jest to kwota wyliczona
w audycie energetycznym).
Po tej decyzji kredyt mo¿e byæ
uruchomiony, a inwestycja realizowana.

34

termomodernizacja

budynku

JAK FINANSOWAÆ
TERMOMODERNIZACJÊ

5

REALIZACJA TERMOMODERNIZACJI
Przedsiêwziêcie termomodernizacyjne
powinno byæ realizowane na podstawie
projektu budowlanego opracowanego
w trybie przepisów Prawa Budowlanego
i pozwolenia na budowê wydanego przez
odpowiednie w³adze. Za³o¿enia dla
projektu stanowi audyt energetyczny.
Inwestor powinien przedstawiæ bankowi
kredytuj¹cemu podpisane przez
projektanta oœwiadczenie o zgodnoœci
projektu z audytem energetycznym.

PRZYK£AD
Budynek mieszkalny -kondygnacyjny o pow. u¿ytkowej 4888 m²
Koszt termomodernizacji
493 tys. z³, w tym:
- œrodki w³asne
00 tys. z³, (20%)
- kredyt
393 tys. z³, (80%)
- premia termomodernizacyjna
98,25 tys. z³ (25% kredytu)
Miesiêczna rata sp³aty kredytu wraz z odsetkami 3,6 tys. z³ (przy oprocentowaniu 8%)

Efekty:
Przed modernizacj¹ roczne koszty ogrzewania i c.w.u
Po modernizacji (w pierwszym roku sp³acania kredytu)
- roczne koszty ogrzewania i c.w.u.
- roczne koszty obs³ugi kredytu ( 2 rat miesiêcznych)
Sumaryczne koszty
Po sp³aceniu kredytu roczne koszty ogrzewania i ciep³ej wody

92,700 tys. z³
6,600 tys. z³
43,200 tys. z³
59,800 tys. z³
6,600 tys. z³

Po modernizacji w okresie sp³acania kredytu wydatki zwi¹zane z ogrzewaniem i c.w.u.
s¹ obni¿one o oko³o 7%, a po sp³aceniu kredytu zmniejsz¹ siê o 40%.
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SCHEMAT POSTÊPOWANIA

WYKONANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO

ZAWARCIE UMOWY KREDYTOWEJ Z BANKIEM KREDYTUJ¥CYM
WERYFIKACJA AUDYTU ENERGETYCZNEGO I PRZYZNANIE PREMII
TERMOMODERNIZACYJNEJ PRZEZ BGK
URUCHOMIENIE KREDYTOWANIA W BANKU KREDYTUJ¥CYM

WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO TERMOMODERNIZACJI

REALIZACJA TERMOMODERNIZACJI Z WYKORZYSTANIEM KREDYTU

U¯YTKOWANIE BUDYNKU PRZY ZMNIEJSZONYM ZU¯YCIU ENERGII
I NI¯SZYCH KOSZTACH
SP£ACANIE KREDYTU POMNIEJSZONEGO O PREMIÊ
TERMOMODERNIZACYJN¥

Przedsiêwziêcie termomodernizacyjne
powinno byæ zrealizowane zgodnie
z projektem i zakoñczone w terminie
okreœlonym w umowie kredytu. Po
zakoñczeniu realizacji inwestor powinien
przedstawiæ bankowi kredytuj¹cemu
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oœwiadczenie o zrealizowaniu
przedsiêwziêcia podpisane przez osobê,
która nadzorowa³a realizacjê robót
w imieniu inwestora (np. przez inspektora
nadzoru lub projektanta).
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Je¿eli przedsiêwziêcie zosta³o
zrealizowane zgodnie z projektem
i w terminie zgodnym z umowa
kredytow¹, nastêpuje uruchomienie
premii termomodernizacyjnej, któr¹ bank
kredytuj¹cy otrzymuje od BGK i zalicza
j¹ na sp³atê kredytu wykorzystanego przez
inwestora. Tym samym inwestor zostaje
zwolniony z obowi¹zku sp³aty 25%
kredytu i sp³aca tylko 75% kredytu wraz
z odsetkami.

5.3. INNE >RÓD£A
FINANSOWANIA
FINANSOWANIE
PRZEZ TRZECI¥ STRONÊ
Inwestor, który nie mo¿e samodzielnie
podj¹æ inwestycji modernizacyjnej, mo¿e
to zrealizowaæ przy pomocy firmy typu
ESCO (Energy Saving Company, czyli
Przedsiêbiorstwo Oszczêdzania Energii).
Zawierane jest porozumienie finansowe,
na podstawie którego modernizacjê
finansuje nie w³aœciciel (u¿ytkownik)
obiektu, ale firma typu ESCO (mo¿e to byæ
firma wykonawcza, bank, regionalna
agencja poszanowania energii itp.). Taka
firma (trzecia strona) finansuje i realizuje
modernizacjê.

5

Przez ustalony okres czasu odzyskuje
poniesione nak³ady i swój zysk, zatrzymuj¹c
oszczêdnoœci uzyskane z obni¿enia kosztu
u¿ytkowania energii. Po zakoñczeniu okresu
umownego zainstalowane urz¹dzenia staj¹
siê w³asnoœci¹ u¿ytkownika, który korzysta
ju¿ sam z efektów przeprowadzonej
modernizacji.
Ta forma finansowania jest korzystna dla
w³aœciciela obiektu, je¿eli nie chce on
anga¿owaæ w³asnych funduszy i ponosiæ
ryzyka osi¹gniêcia za³o¿onych efektów.
Mo¿e to byæ tak¿e korzystne rozwi¹zanie dla
inwestora, który nie ma uprawnieñ do
zaci¹gania kredytu lub nie ma zabezpieczenia
kredytu wymaganego przez bank.
WSPIERANIE INWESTYCJI
ZWI¥ZANYCH Z OCHRON¥
ŒRODOWISKA
W szczególnych przypadkach, gdy
przedsiêwziêcia energooszczêdnoœciowe
jednoczeœnie przyczyniaj¹ siê do znacznej
poprawy stanu œrodowiska na danym
terenie, mo¿liwe jest uzyskanie dotacji lub
preferencyjnej po¿yczki z Narodowego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej lub Wojewódzkich Funduszy
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej,
a tak¿e z EkoFunduszu. Informacje na temat
warunków finansowania mo¿na znaleŸæ na
stronach internetowych tych instytucji.
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KREDYTY PREFERENCYJNE
W BOŒ S.A.

KREDYTY MIESZKANIOWE
Z DOP£AT¥ Z BUD¯ETU

Bank Ochrony Œrodowiska S.A., obok
kredytów komercyjnych, udziela
preferencyjnych (niskooprocentowanych)
kredytów na przedsiêwziêcia
proekologiczne, w tym na termomodernizacjê. Kredyty te udzielane s¹
m.in. we wspó³pracy z Narodowym
i Wojewódzkimi Funduszami Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej (zakres
i warunki kredytowania s¹ ró¿ne
w poszczególnych województwach).
BOŒ S.A. kredytuje równie¿ zakup
i monta¿ wyrobów oraz urz¹dzeñ
s³u¿¹cych ochronie œrodowiska we
wspó³pracy z ich dystrybutorami. Wœród
kredytowanych wyrobów i urz¹dzeñ
znajduj¹ siê np. kot³y olejowe, gazowe,
elektryczne, zawory termostatyczne,
stolarka okienna, materia³y izolacji
termicznej itd.
Klientami banku s¹ zarówno
bezpoœredni inwestorzy, jak i firmy
realizuj¹ce przedsiêwziêcia w formule
trzeciej strony (ESCO).

Ustaw¹ o dop³atach do oprocentowania
kredytów mieszkaniowych o sta³ej stopie
procentowej wprowadzony zosta³ kredyt
mieszkaniowy oprocentowany na poziomie
6 - 7% niezmiennym przez ca³y okres
kredytowania. Do oprocentowania
kredytów mieszkaniowych s¹ dokonywane
dop³aty z Funduszu Dop³at zarz¹dzanego
przez Bank Gospodarstwa Krajowego,
które pokrywaj¹ ró¿nicê pomiêdzy sta³¹
stop¹ a stop¹ rynkow¹.
O kredyty mieszkaniowe o sta³ej stopie
procentowej mog¹ ubiegaæ siê klienci
indywidualni na zaspokojenie w³asnych
potrzeb mieszkaniowych, w tym na budowê
lub zakup mieszkania/domu, a tak¿e gminy,
spó³dzielnie i wspólnoty mieszkaniowe na
remont budynków mieszkalnych,
z wy³¹czeniem remontów nie
wymagaj¹cych pozwolenia na budowê
oraz remontów lokali w budynkach
wielorodzinnych. Kredyty przeznaczone
na zakup lub budowê domu/mieszkania
udzielane s¹ na okres od 20 do 25 lat,
natomiast na remont budynku mieszkalnego
na okres od 15 do 20 lat. Kredyty te mo¿na
zaci¹gaæ jedynie do koñca 2005 roku.
Kredytów o sta³ej stopie procentowej
nie udziela siê na finansowanie
przedsiêwziêcia inwestycyjnego, na które
zaci¹gniêto kredyt uprawniaj¹cy do
otrzymania premii termomodernizacyjnej.

BOŒ S.A. UDZIELA
RÓWNIE¯ KREDYTÓW
W TRYBIE USTAWY
TERMOMODERNIZACYJNEJ
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ULGA PODATKOWA
W³aœciciele domów jednorodzinnych
lub wyodrêbnionych lokali mog¹
w przypadku termomodernizacji korzystaæ
z ulgi podatkowej na remonty.
Ulga ta przys³uguje zarówno
w przypadku indywidualnie realizowanej
termomodernizacji, jak i w przypadku
wp³aty na fundusz remontowy
przeznaczony na termomodernizacjê
w spó³dzielni mieszkaniowej lub
wspólnocie mieszkaniowej.
ZAKUP URZ¥DZEÑ NA RATY
LUB LEASING
Niektóre firmy dostarczaj¹ce urz¹dzenia
zwi¹zane z u¿ytkowaniem energii
sprzedaj¹ te urz¹dzenia w systemie
ratalnym. Mo¿na wtedy zainstalowaæ
urz¹dzenie i sp³acaæ raty z oszczêdnoœci
uzyskanych dziêki zastosowaniu nabytego
w ten sposób urz¹dzenia.
Podobnie mo¿liwe jest uzyskanie
urz¹dzeñ na zasadach leasingu.

5

5.4. FINANSOWANIE

TERMOMODERNIZACJI
W SPÓ£DZIELNIACH
I WSPÓLNOTACH
MIESZKANIOWYCH

Je¿eli udzielenie kredytu
termomodernizacyjnego spó³dzielni
mieszkaniowej jest uzale¿nione przez bank
od ustanowienia hipoteki na nieruchomoœci
poddawanej termomodernizacji, to
konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody na
ustanowienie tej hipoteki od wiêkszoœci
cz³onków, których prawa do lokali s¹
zwi¹zane z t¹ nieruchomoœci¹.
Uzyskanie kredytu przez wspólnoty
mieszkaniowe wymaga zastosowania
specjalnej procedury w zakresie uzyskania
zabezpieczenia kredytu, gdy¿ na
zabezpieczenie na hipotece budynku
konieczna jest solidarna zgoda wszystkich
w³aœcicieli mieszkañ. Niektóre banki
przygotowa³y specjaln¹ ofertê dla wspólnot
mieszkaniowych obejmuj¹c¹ prowadzenie
rachunków bie¿¹cych i udzielanie kredytów
inwestycyjnych o prostym sposobie
zabezpieczenia. Udzielane s¹ przez banki
kredyty na inwestycje termomodernizacyjne, dla których prawne
zabezpieczenie stanowi g³ównie
pe³nomocnictwo do rachunku
remontowego. Jest to forma
zabezpieczenia umo¿liwiaj¹ca
wspólnotom ³atwe korzystanie z kredytu.
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PODSTAWOWE PRZEPISY TECHNICZNE
ZWI¥ZANE Z TERMOMODERNIZACJ¥
BUDYNKÓW

. Ustawa z 7 lipca 994 r. Prawo
Budowlane (Dz.U. z 2000 r. nr 06, poz. 26
z póŸn. zmianami).
2. Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury
z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadaæ
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75,
poz. 690) okreœla szczegó³owe wymagania
dotycz¹ce budynków, a w tym ogrzewania
pomieszczeñ, instalacji zimnej i ciep³ej wody,
wentylacji i klimatyzacji, instalacji gazowych,
przewodów kominowych, instalacji
elektrycznych, bezpieczeñstwa po¿arowego
itd. Rozporz¹dzenie zawiera miêdzy innymi
wymagania dotycz¹ce urz¹dzeñ do regulacji
dop³ywu ciep³a do pomieszczeñ, wyposa¿ania
w ciep³omierze i urz¹dzenia indywidualnego
rozliczania kosztów, utrzymania niskiego
poziomu zapotrzebowania ciep³a na
ogrzewanie. Rozporz¹dzenie okreœla tak¿e
wymagania w zakresie ochrony cieplnej
budynków, a w szczególnoœci:
- maksymalne dopuszczalne wartoœci
wspó³czynnika przenikania ciep³a dla œcian,
stropów, stropodachów, okien, œwietlików,
drzwi i bram,
- wartoœci graniczne wskaŸnika sezonowego
zapotrzebowania ciep³a na ogrzewanie budynku
E0 w zale¿noœci od wspó³czynnika kszta³tu
budynku,
- maksymaln¹ powierzchniê okien oraz œcian
szklonych,
- minimalne wartoœci oporu cieplnego
warstw pod³ogowych,
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- minimaln¹ temperaturê wewnêtrznej
powierzchni przegród (uniemo¿liwienie
skraplania pary wodnej na powierzchni),
graniczne wielkoœci wspó³czynnika przenikania
powietrza przez przegrody zewnêtrzne
(infiltracja).
3. U s t a w a z 1 8 g r u d n i a 1 9 9 8 r.
o wspieraniu przedsiêwziêæ
termomodernizacyjnych (Dz.U. nr 62/98,
poz.
2 ) ze zmianami wg Ustawy
z 21 czerwca 2001 r. (Dz.U. nr 76/0
poz. 808) ustala zasady i warunki korzystania
z pomocy pañstwa udzielanej w formie premii
termomodernizacyjnej.
4. Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury
z 1 5 stycznia 2002 r. w sprawie
szczegó³owego zakresu i formy audytu
energetycznego (Dz.U. nr 2/02, poz. 4)
okreœla sposób opracowania audytów
energetycznych dla budynków oraz lokalnych
Ÿróde³ ciep³a i sieci cieplnych. W rozporz¹dzeniu
wprowadzono tak¿e wymagania dotycz¹ce
wielkoœci oporu cieplnego.
5. Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury
z 15 stycznia 2002 r. w sprawie weryfikacji
audytu (Dz.U. nr 2/02, poz. 5) okreœla tryb
weryfikacji audytów energetycznych
stanowi¹cych podstawê do uzyskania premii
termomodernizacyjnej.
6. Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegó³owego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. nr 20, poz. 33).
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7.1.

URZÊDY PAÑSTWOWE

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
DEPARTAMENT ARCHITEKTURY
I BUDOWNICTWA
00-926 Warszawa, ul. Wspólna 4
tel. (0-22) 66 80 34
fax (0-22) 62 38 72
www.mi.gov.pl
Do Ministerstwa mo¿na zwracaæ siê
o interpretacjê przepisów ustawowych
i rozporz¹dzeñ dotycz¹cych
termomodernizacji.
URZ¥D MIESZKALNICTWA
I ROZWOJU MIAST
00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2
tel. (0-22) 66 80 05
www.umirm.gov.pl
Urz¹d nadzoruje realizacjê programu
wspierania termomodernizacji.
URZ¥D REGULACJI ENERGETYKI
00-872 Warszawa, ul. Ch³odna 64
tel. (0-22) 66 6 02
fax (0-22) 66 6 06
www.ure.gov.pl
URE jest instytucj¹ pañstwow¹, która
miêdzy innymi zatwierdza taryfy op³at
ustalane przez przedsiêbiorstwa
dostarczaj¹ce paliwa i energiê, a wiêc taryfy
za ciep³o, gaz i energiê elektryczn¹.
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URZ¥D OCHRONY KONKURENCJI
I KONSUMENTÓW
00-950 Warszawa
ul. Powstañców Warszawy
tel. (0-22) 55 60 800
fax (0-22) 826 50 76
www.uokik.gov.pl
Zadaniem Urzêdu jest ochrona interesów
konsumentów, w tym odbiorców energii
i paliw. Do Urzêdu mo¿na zg³aszaæ skargi na
nieprawid³owe dzia³anie dostawców energii.
7.2. BANKI I INSTYTUCJE
FINANSOWE
BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO
00-955 Warszawa, Al. Jerozolimskie 7
tel. (0-22) 522 9 2 , 522 9 98
fax (0-22) 522 9 94
infolinia 0-80 66 76 55
www.bgk.com.pl
e-mail: ft@bgk.com.pl
Bank zarz¹dza Funduszem
Termomodernizacji. Ze œrodków Funduszu
wyp³acane s¹ premie dla inwestorów
realizuj¹cych przedsiêwziêcia
termomodernizacyjne.
BANK OCHRONY ŒRODOWISKA S.A.
00-950 Warszawa, Al. Jana Paw³a II 2
tel. (0-22) 850 87 35, fax (0-22) 850 88 9
www.bosbank.pl
e-mail: bos@bosbank.pl
Bank udziela kredytów na przedsiêwziêcia
termomodernizacyjne i nisko
oprocentowanych kredytów na inwestycje
proekologiczne.
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NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY
ŒRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3a
tel. (0-22) 849 00 80, (0-22) 849 00 79
tel. (0-22) 848 22 80, fax (0-22) 849 72 72
www.nfosigw.gov.pl
Wspomaga finansowo inwestycje
w zakresie ochrony œrodowiska
i gospodarki wodnej, a tak¿e racjonalizacji
u¿ytkowania energii, przez udzielanie
prefernecyjnych po¿yczek na zasadach
niskoprocentowego kredytu bankowego.
Fundusz sponsoruje zadania w zakresie
edukacji ekologicznej oraz programy
i ekspertyzy ekologiczne.
W O J E W Ó D Z K I E , P O W I AT O W E
I GMINNE FUNDUSZE OCHRONY
Œ R O D O W I S K A I G O S P O DA R K I
WODNEJ
( p r z y U r z ê d a c h Wo j e w ó d z k i c h ,
Powiatowych i Gminnych) wspieraj¹
inwestycje w zakresie ochrony œrodowiska
na swoim obszarze (w formie dotacji
i preferencyjnych po¿yczek).
EKO FUNDUSZ
00-502 Warszawa, ul. Bracka 4
tel. (0-22) 62 27 04, fax (0-22) 629 5 25
www.ekofundusz.org.pl
EkoFundusz wspiera (w formie dotacji)
inwestycje, które przyczyniaj¹ siê do
ochrony œrodowiska (np. likwidacja
lokalnych kot³owni wêglowych), a tak¿e
wykorzystania energii ze Ÿróde³
odnawialnych (energia s³oneczna,
wiatrowa, biopaliwa itp.).
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7.3.

INSTYTUCJE WSPIERAJ¥CE
TERMOMODERNIZACJÊ

FUNDACJA POSZANOWANIA
ENERGII
00-6 Warszawa, ul. Filtrowa
tel. (0-22) 825 52 85, 825 6 02
fax (0-22) 825 86 70
www.fpe.org.pl
Fundacja prowadzi szkolenia
przygotowuj¹ce do czynnoœci audytora
energetycznego.
Fundacja wydaje podrêczniki i poradniki
w ramach Biblioteki Fundacji Poszanowania
Energii.
Z FUNDACJ¥ WSPÓ£DZIA£A:
NARODOWA AGENCJA
POSZANOWANIA ENERGII S.A.
00-6 Warszawa, ul. Filtrowa
tel. (0-22) 825 52 85, 825 03 97
fax (0-22) 825 86 70
www.nape.pl
e-mail: nape@nape.pl
NAPE S.A. prowadzi us³ugi konsultingowe
i wykonuje audyty energetyczne dla
obiektów i instalacji we wszystkich dzia³ach
gospodarki, opracowuje studia i programy
zwi¹zane z gospodark¹ energetyczn¹,
prowadzi szkolenia i seminaria dotycz¹ce
racjonalizacji u¿ytkowania energii
i oszczêdnoœci energii, opracowuje
i rozpowszechnia programy komputerowe
dla audytingu energetycznego.
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KRAJOWA AGENCJA
POSZANOWANIA ENERGII S.A.
00-950 Warszawa
ul. Nowogrodzka 35/4 , XII p.
tel. (0-22) 622 27 97, fax (0-22) 622 27 96
www.kape.gov.pl
KAPE S.A. przygotowuje i organizuje
realizacjê rz¹dowej polityki w zakresie
racjonalnego u¿ytkowania energii.
ZRZESZENIE AUDYTORÓW
ENERGETYCZNYCH
00-6 Warszawa, ul. Filtrowa
tel. (0-22) 825 52 85, 825 16 02
fax (0-22) 825 86 70
www.zae.org.pl
ZAE zrzesza audytorów energetycznych,
przygotowuje materia³y i pomoce dla
audytingu energetycznego, wydaje
„Biuletyn Poszanowania Energii”, publikuje
listy audytorów w internecie.
W tych instytucjach mo¿na uzyskaæ
porady i informacje w bardziej
skomplikowanych problemach
technicznych i materia³owych:
7.4. INSTYTUCJE NAUKOWE
I BADAWCZE
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
00-6 Warszawa, ul. Filtrowa
tel. (0-22) 825 04 7 , fax (0-22) 825 3 03
ITB prowadzi prace w dziedzinie
konstrukcji budowlanych, w tym tak¿e
w zakresie fizyki cieplnej budowli oraz
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racjonalizacji u¿ytkowania energii
w budynkach. Instytut ma uprawnienia
do udzielania aprobat technicznych
materia³ów i wyrobów dla budownictwa.
CENTRALNY OŒRODEK
BADAWCZO-ROZWOJOWY
TECHNIKI INSTALACYJNEJ „INSTAL”
00-656 Warszawa, ul. Ksawerów 2
tel. (0-22) 843 7 75, fax (0-22) 843 7 65
Oœrodek prowadzi prace z dziedziny
ciep³ownictwa, ogrzewnictwa, wentylacji,
klimatyzacji i izolacji termicznych. Udziela
aprobat technicznych dla wyrobów
z dziedziny instalacji sanitarnych
i grzewczych.
7.5. STOWARZYSZENIA FIRM
PRODUKUJ¥CYCH
MATERIA£Y IZOLACYJNE
STOWARZYSZENIE
PRODUCENTÓW STYROPIANU
32-600 Oœwiêcim, ul. Chemików
tel./fax (0-33) 847 27 4
www.styropian-sps.com.pl
e-mail: biuro@styropian-sps.com.pl
STOWARZYSZENIE
PRODUCENTÓW WE£NY
MINERALNEJ: SZKLANEJ I SKALNEJ
62-240 Trzemeszno, ul. GnieŸnieñska 4
tel. (0-52) 568 23 60, fax (0-52) 3 5 45 79
04-04 Warszawa, ul. Ostrobramska 0
tel./fax (0-22) 465 65 36
www.miwo.pl
e-mail: stowarzyszenie@miwo.pl
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Nareszcie niskie
koszty ogrzewania!!!

Kochanie!!!
Jak tu u nas ciep³o

Nareszcie
zaoszczêdzimy na
wakacje!!!
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Chronimy nie tylko pieniądze
www.bosbank.pl

POLSKIE TOWARZYSTWO ENERGETYKI S£ONECZNEJ PTES-ISES
ul. Œwiêtokrzyska 21, 00-049 Warszawa, tel. (0-22) 826 97 77

Towarzystwo jest Stowarzyszeniem dobrowolnym, samorz¹dnym, trwa³ym, o celach niezarobkowych dzia³aj¹cym
na podstawie przepisów obowi¹zuj¹cego prawa o stowarzyszeniach i zarejestrowanego s¹downie Statutu.
Towarzystwo posiada osobowoœæ prawn¹. Dzia³alnoœæ swoj¹ opiera na spo³ecznej pracy cz³onków.
G³ównym celem Towarzystwa jest promowanie idei wykorzystania odnawialnych Ÿróde³ energii poprzez:
wspieranie dzia³alnoœci naukowej i technicznej we wszystkich dziedzinach wa¿nych dla zastosowañ energii odnawialnych,
rozwijanie podstaw energetyki s³onecznej i badañ stosowanych w tym zakresie,
krzewienie edukacji w zakresie energetyki s³onecznej,
gromadzenie, opracowywanie i szerzenie informacji odnoœnie wszelkich aspektów wykorzystania i konwersji energii
s³onecznej, jako energii odnawialnej i czystej ekologicznie,
propagowanie praktycznych realizacji prac naukowo-badawczych i projektowych dotycz¹cych wykorzystania Ÿróde³
odnawialnych i energooszczêdnych rozwi¹zañ technicznych,
rozwijanie wspó³pracy z innymi pozarz¹dowymi organizacjami, które zajmuj¹ siê w sposób bezpoœredni lub poœredni
energetyk¹ Ÿróde³ odnawialnych i ochron¹ œrodowiska naturalnego.

European Green Cities Network (EGCN)

jest projektem realizowanym w ramach 5. Ramowego Programu Unii Europejskiej.
Zadaniem miast i instytucji wspó³pracuj¹cych w projekcie jest promocja zrównowa¿onego
budownictwa oraz wymiana doœwiadczeñ i wiedzy w tym zakresie w celu:
stymulacji po¿¹danych zachowañ rynku budownictwa,
przyœpieszenia wdra¿ania nowych technologii i rozwi¹zañ.
Rozpowszechnienie doœwiadczeñ z 11 demonstracyjnych projektów realizowanych w krajach
uczestnicz¹cych w projekcie (Dania, Wielka Brytania, W³ochy, Belgia, Austria, Grecja, Czechy,
Wêgry, Litwa i Polska) pozwoli na przyœpieszenie procesu transformacji rynkowych w zakresie
budownictwa zrównowa¿onego oraz powinno zachêciæ architektów, inwestorów, in¿ynierów
i w³aœcicieli budynków do zaadaptowania sprawdzonych w pilotowych projektach rozwi¹zañ.

M¹dry Polak przed budow¹
dom
program edukacyjno-informacyjny
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