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Uśredniony koszt energii (LCOE)
 Dzięki spadającym 

kosztom 

odnawialnych źródeł 

energii, takich jak 

wiatr i słońce, mamy 

szeroką gamę 

bezemisyjnych 

alternatyw!

Źródło: ACEEE Utility Scorecard 

2020, Lazard 2020.



Standardy 
energetyczne
 BUDYNEK ENERGOOSZCZĘDNY – CO TO JEST?

Budynek energooszczędny jest jednak często mylony z 
domem pasywnym. Ale właśnie budynki energooszczędne 
są zwykle budowane w Polsce. Są to domy dobrze 
ocieplone, także dokładnie wykonane. Ściśle mówiąc, 
potrafią zużywać tylko 30 kWh/m2/rok, czyli 3 litry oleju 
opałowego na m2 rocznie. Budynek nieocieplony zużywa 
ponad 200 kWh/m2/rok/.

 BUDYNEK 5-LITROWY – CO TO JEST?

Dla ułatwienia zaczęto przeliczać zapotrzebowanie budynku 
na ciepło według ilości zużycia paliwa. W przybliżeniu 1 litr 
oleju opałowego równa się 10 kWh. Zatem budynek 
5-litrowy to taki, który zużywa na ogrzewanie w ciągu 
całego roku 5 l oleju lub 5 m3 gazu ziemnego na m2 
powierzchni (czyli 50 kWh/m2/rok). Obecnie budynki dzieli 
się na: 7-, 5-, 3-litrowe oraz pasywne (1,5-litrowe).



Standardy energetyczne

Założenia do wyliczeń:

cena oleju opałowego
– 3,8 zł/l, 
cena gazu 
– 2,00 zł/m3,
cena węgla 
– 1400 zł/tonę, 
wielkość domu 
– ok. 120 m2.

Źródło: Analiza własna

Około 5600 zł Około 7000 zł



Eksploatacja nieocieplonych budynków

tekst



Wentylacja



Zapotrzebowanie a straty…



Zapotrzebowanie a straty…



Jak standard energetyczny wpływa na 
zapotrzebowanie ciepła i paliwa 
Przed termomodernizacją

8 400 zł 

3,4 tony węgla
2 200 m3 gazu z.

4 760 zł – węgiel
lub 4 900 zł – gaz z.

Wskaźnik zapotrzebowania na 
energię użytkową do ogrzewania –

pow. 170 kWh/m2rok

Wskaźnik zapotrzebowania na 
energię użytkową do ogrzewania –

pow. 170 kWh/m2rok

8 400 zł – węgiel
lub 6 000 zł – gaz z.

6 ton węgla
2 700 m3 gazu z.



Jak standard energetyczny wpływa na 
zapotrzebowanie ciepła i paliwa
Przed termomodernizacją

Wskaźnik zapotrzebowania na 
energię użytkową do ogrzewania –

pow. 170 kWh/m2rok

Wskaźnik zapotrzebowania na 
energię użytkową do ogrzewania –

pow. 170 kWh/m2rok 170 000 zł – węgiel
lub 150 000 zł – gaz z.

29 000 zł – węgiel
lub 26 000 zł – gaz z.

21 ton węgla
13,5 tys m3 gazu z.

121 ton węgla
80 tys m3 gazu z.



2 tony węgla
1 200 m3 gazu z.

2 800 zł – węgiel
lub 2 840 zł – gaz z.

3 200 zł – węgiel
lub 3 400 zł – gaz z.

2,3 tony węgla
1 500 m3 gazu z.

Budynek energooszczędny

Budynek energooszczędny

PO TERMOMODERNIZACJI

PO TERMOMODERNIZACJI

Jak standard energetyczny wpływa na 
zapotrzebowanie ciepła i paliwa
Po termomodernizacji



Budynek energooszczędny

Budynek energooszczędny

60 000 zł – węgiel
lub 53 000 zł – gaz z.

8 000 zł – węgiel
lub 7 500 zł – gaz z.

5,5 ton węgla
3,6 tys m3 gazu z.

43 ton węgla
28 tys m3 gazu z.

PO TERMOMODERNIZACJI

PO TERMOMODERNIZACJI

Jak standard energetyczny wpływa na 
zapotrzebowanie ciepła i paliwa
Po termomodernizacji



Budynek energooszczędny



Budynek „pasożyt energetyczny”



Mostki termiczne



Mostki termiczne



Szczelność powietrzna



Badania termowizyjne
 To badania wykonywane za pomocą specjalistycznej kamery termowizyjnej i 

przedstawiającej wynik w postaci termogramu. 

 Badania te pomagają w lokalizacji różnego rodzaju awarii, uszkodzeń, nieszczelności 
czy nadmiernie przegrzewających się elementów w budownictwie i przemyśle.

 Przegląd budynku z użyciem kamery termowizyjnej może pomóc:

 zwizualizować straty energii,
 wykryć brakującą lub uszkodzoną izolację,
 wskazać miejsca przenikania powietrza,
 wykryć zawilgocenie izolacji w dachach i w ścianach oraz w strukturach zew.,
 wykryć pleśń i miejsca niewłaściwie zaizolowane,
 wykryć mostki termiczne,
 zlokalizować przecieki w dachach,
 wykryć uszkodzenia w rurach z ciepłą wodą,
 wykryć wady konstrukcyjne,
 monitorować suszenie budynków,
 wykryć wady w liniach zasilających i w centralnym ogrzewaniu,
 wykryć wady w instalacjach elektrycznych.



Zastosowania termowizji w budownictwie



Zastosowania termowizji w budownictwie



Zastosowania termowizji w OZE



Program „Czyste Powietrze”

Ocieplenie

Ocieplenie

Ocieplenie



Program „Czyste Powietrze”



Program „Czyste Powietrze”
Najważniejsze zmiany po 15.05.2020 r.:

 Zastąpienie większości wymaganych dokumentów oświadczeniami,
 Skrócenie czasu rozpatrywania wniosków z 90 dni roboczych do 30 dni 

kalendarzowych,
 Uproszczenie wniosku o dotację: uzupełnienie wniosku nie powinno zająć dłużej 

niż 30 minut,
 Możliwość finansowania przedsięwzięcia rozpoczętego do 6 miesięcy przed 

złożeniem wniosku (nie wcześniej niż przed 15.05.2020 r.) oraz zakończonego,
 Włączenie banków i gmin we wdrażanie programu „Czyste Powietrze”,
 Wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia z 24 do 30 miesięcy od daty złożenia 

wniosku,
 Mniej grup dochodowych (2 zamiast 7),
 Brak dofinansowania dla budynków nowobudowanych,
 Możliwość zakupu tylko jednego źródła ciepła,
 Brak konieczności podawania na wniosku szczegółowych parametrów materiałów 

dociepleniowych,
 Możliwość złożenia tylko jednego wniosku.
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Pytania i odpowiedzi
(dostępne w nagraniu wideo ze spotkania)
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Dziękujemy za uwagę 


