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Rozwiązanie problemu dostępności energii to jedno z najważniej-
szych wyzwań, jakie stawia przed nami współczesność. To zada-
nie, które tym łatwiej będziemy w stanie zrealizować im szybciej 
uświadomimy sobie skalę problemu. Nie wszyscy wiedzą, że 
w Polsce, podobnie jak w całej Unii Europejskiej, ponad 40 procent 
całej wytwarzanej energii zużywają budynki, emitując przy tym 
do atmosfery więcej dwutlenku węgla niż transport i przemysł. To 
pokazuje, że właśnie w sektorze budownictwa tkwi równocześnie 
największy potencjał oszczędności energii, które stanowią „szóste 
paliwo”.

– mówi Andrzej Kielar, 
Dyrektor Naczelny Rockwool Polska Sp. z o.o.

Racjonalizacja użytkowania energii oraz zastępowanie paliw 
kopalnych energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych to główne 
sposoby zmniejszania emisji gazów cieplarnianych, a przez to 
ochrony klimatu globalnego. Są to zarazem główne cele polityki 
ochrony środowiska w Unii Europejskiej i w Polsce. Racjonalizacja 
użytkowania energii to korzyści dla gospodarki polskiej i dla śro-
dowiska przyrodniczego. 

– mówi Maria Szweykowska-Muradin, 
Prezes Ecofys Poland Sp. z o.o.
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Szanowni Państwo!
Oddajemy w P aństwa r ęce br oszurę o efekt ywności ener getycznej 
w budownictwie, wydaną w serii „Szóste Paliwo”. Adresujemy ją do 
szerokiego grona osób st ojących pr zed dec yzją zakupu mieszkania 
lub budo wy budynku jak r ównież do pr ofesjonalistów br anży bu-
dowlanej – ar chitektów i deweloperów. Mamy nadzieję, że spotka 
się ona też z zainteresowaniem właścicieli mieszkań i administr ato-
rów budynków oraz wsz ystkich t ych, którzy cenią sobie gospodar-
ność i troszczą się o środowisko przyrodnicze. 

Stosowanie wysokich standardów ochrony cieplnej w budownictwie 
oraz wyposażanie budynków w wysokosprawne instalacje grzewcze 
to nie t ylko mniejsze wydatki na ogr zewanie ponoszone przez wła-
ścicieli mieszkań, to również mniejsze zużycie energii w kraju, a przez 
to osiągnięcie licznych korzyści ekonomicznych i środowiskowych. 

Choć stan ochr ony cieplnej budynk ów w nasz ym kr aju syst ema-
tycznie polepsza się , t o jednak nadal wiele jest do zr obienia dla 
zmniejszenia zużycia energii w budynkach i bardziej racjonalnego jej 
wykorzystywania. Ener gochłonność no wowznoszonych budynk ów 
w sposób be zpośredni zale ży od dec yzji i działań podejmo wanych 
przez inwestorów budo wlanych – osób , kt óre kupują bądź budują 
nieruchomości oraz od tego, co rynek budowlany im oferuje. Oferta 
rynkowa kreowana jest w większości przez architektów i dewelope-
rów budowlanych. Dlatego pytając o opinie inwestorów, dewelope-
rów i ar chitektów na t emat inwestowania w ener gooszczędne bu-
downictwo1 staraliśmy się znaleźć i zaprezentować Państwu główne 
przyczyny, dla kt órych in westowanie w efekt ywne ener getycznie 
budynki ciągle jesz cze nie zajęło nale żnego mu, odpowiednio w y-
sokiego miejsca w Polsce.

Życzymy miłej lektury,
Rockwool Polska, Ecofys Poland 

Wstęp

1. Badanie „Opinie architektów, deweloperów oraz indywidualnych inwestorów budowlanych o energooszczędnych rozwiązaniach budowlanych”, przeprowadzone przez TNS OBOP na zlecenie Rockwool Polska, w dniach 9-28 maja 2008.

rockwool_08_2008_7.indd   3 2008-09-29, 11:43:06



4

Część I   Energia = cywilizacja, komfort, rozwój Strona

Ile energii zużywamy w Europie i w Polsce? 5
Wysokie zużycie energii to: zagrożone bezpieczeństwo energetyczne, problemy środowiskowe, 
niższy wzrost gospodarczy

6

Czy Europa chce oszczędzać energię? 7
Jak dobrze ogrzać budynek zużywając mniej energii? 8
Jaka jest efektywność ogrzewania budynków w Polsce? 10

Część II   Inwestowanie w energooszczędnosć – preferencje inwestorów Strona

Czy umiemy liczyć oszczędności? - Korzyści dla inwestora i dla kraju 11
Inwestowanie w energooszczędne budownictwo – czy to się opłaca? Jakie są preferencje 
inwestorów?

12

Część III   Energooszczędność w projektowaniu budynków – Opinie i działania architektów Strona

Co nakazuje prawo: dopuszczalne normy zużycia energii na ogrzewanie – wymagania prawne 14
Czy opłaca się inwestowanie w ponadnormatywną ochronę cieplną budynków i wysokosprawne 
systemy ogrzewania?

15

Część IV   Bariery i promocja efektywności energetycznej w budownictwie Strona

Jakie są bariery dla budownictwa energooszczędnego? 17
Co można zrobić żeby było lepiej? 19

    
  

Spis treści

rockwool_08_2008_7.indd   4 2008-09-29, 11:43:08



5Część I   Energia = cywilizacja, komfort, rozwój

Ile energii zużywamy w Europie i w Polsce

Zasoby energetyczne, w tym paliwa kopalne – węgiel, ropa naftowa, 
gaz ziemny, odgr ywają str ategiczną rolę w rozwoju gospodarczym 
świata. Ro zpoznane i dost ępne zasob y geologiczne t ych paliw są 
ograniczone. Między innymi dlatego, szybko rosnącemu zapotrzebo-
waniu towarzyszy przyśpieszony wzrost cen paliw na rynku. Unia Eu-
ropejska i jej kraje członkowskie, w tym Polska, stara się przygotować 
do wyzwań pojawiających się w związku z nieuniknionym defi cytem 
paliw kopalnych i r osnących cen energii. Skala t ych wyzwań zależy 
w duż ym st opniu od zapotr zebowania na ener gię gener owanego 
działalnością człowieka związaną z zaspokajaniem jego potr zeb na 
określonym poziomie rozwoju kraju i społeczeństwa.
W Polsce przemysł ma podobn y udział w kr ajowym zużyciu energii 
jak w całej Unii E uropejskiej. Wyraźnie więc ej ener gii zuż ywa się 
u nas w budynkach, pr zede wsz ystkim budynkach mieszkaln ych, 
ale t eż w szk ołach, szpitalach, ur zędach, obiektach handlo wych, 
etc. Głó wną t ego pr zyczyną jest nieefekt ywne ogr zewanie i niski 
standard izolacyjności istniejących budynków w Polsce. 

Unia E uropejska zajmuje po wierzchnię 4 325 t ys. km 2 i obejmuje 
obecnie 27 kr ajów. P owierzchnia P olski w ynosi 312 679 km 2, c o 
stanowi 7,2% powierzchni UE.
Polskę zamieszkuje ok oło 38,1 miliona mieszkańc ów. Z tą liczbą 
mieszkańców Polska stanowi 7,7% populacji całej Unii E uropejskiej 
i jest piątym co do wielkości zaludnienia krajem w Unii.

Gęstość zaludnienia w P olsce wynosi 122 osob y/km2 i jest niewiele 
większa od śr edniej gęstości zaludnienia w Unii E uropejskiej, która 
wynosi 114 osoby/km2. Gęstość zaludnienia łącznie z e strukturą za-
gospodarowania powierzchni kraju oraz warunkami klimatycznymi 
i geologicznymi to podstawowe uwarunkowania dla w ykorzystania 
odnawialnych źr ódeł ener gii. 90% ogólnej po wierzchni P olski t o 
tereny lasów, łąk, upraw rolnych, itp. Stwarza to nie tylko korzystne 
warunki dla produkcji żywności, ale również dla produkcji energii na 
bazie biomasy. 

Polska 
w Unii Europejskiej

31,9%
Gospodarstwa

domowe

Handel, 
usługi, etc.

Przemysł

Transport
22,3%

28,8% 17%

Zużycie energii w Unii Europejskiej

Choć tr ansport i pr zemysł t o sekt ory, kt óre po wszechnie uznaje 
się za duż ych odbiorców energii, to okazuje się , że najwięcej, bo 
aż 40% energii zużywa się w E uropie w budynkach. Oświetlenie , 
ogrzewanie i klimatyzacja, got owanie posiłk ów i przygotowanie 
ciepłej w ody uż ytkowej w nasz ych mieszkaniach, biur ach, skle -
pach i inn ych budynkach w ymaga większ ych ilości ener gii niż 
transport lub przemysł.
Dwie trzecie energii zużywanej w budynkach przypada na gospo-
darstwa domowe. Zużycie to, nie dość ż e duże, to powiększa się 
z roku na r ok, jako że rosnący standard życia wiąże się z r osnącą 
powierzchnią mieszkań, podniesieniem k omfortu cieplnego 
mieszkań i użyciem klimatyzacji. 

Źródło: EU Energy and Transport in Figures, Komisja Europejska - 2008

Łącznie około 40% energii zużywa się 
w Polsce w budynkach, w tym głównie w go-
spodarstwach domowych (32% krajowego 

zużycia)

Struktura bezpośredniego zużycia energii 
przez sektory gospodarcze w Polsce

Fakty
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Część I   Energia = cywilizacja, komfort, rozwój6

Wysokie zużycie energii i energochłonna gospodarka to: zagrożone 
bezpieczeństwo energetyczne, problemy środowiskowe, niekonku-
rencyjność, niższy wzrost gospodarczy.
Energię trzeba wykorzystywać racjonalnie: uzyskiwać jak najwięcej, 
zużywając jej jak najmniej.

Polska musi impor tować mniej ener gii w por ównaniu z e śr ednią 
unijną. Obecnie 2/3 zuż ywanej ener gii pochodzi z e źr ódeł kr ajo-
wych. Import stanowi 1/3 zużycia.  

Zagrożone bezpieczeństwo energetyczne

79% Polaków uważa, że produkcja i uż ytkowa-
nie ener gii ma wpły w na zmian y klima tyczne, 
w tym na globalne ocieplenie klimatu
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20%20%

40%40%

60%60%

80%80%

100%100%
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paliwa stałe paliwa płynne gaz ziemny

2000 2010 2020 2030

Źródło: European Energy and Transport Trends to 2030, European Commission
http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/fi gures/trends_2030/3_chap2_en.pdf (str. 14)

Przy zachowaniu efektywności wykorzysta-
nia energii na dotychczasowym poziomie, 
tzn. bez wdrożenia programu oszczędnościo-
wego, w 2030 r. aż 70% energii i surowców 
energetycznych musiałoby być importowane 

spoza obszaru UE.

Źródło: http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Import energii do krajów UE 
– udział w całkowitym zużyciu energii, %

Fakty
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7Część I   Energia = cywilizacja, komfort, rozwój

Oszczędzanie i racjonalizacja zużycia energii opłaci się w Polsce,
ponieważ ceny energii są wysokie
Energia drożeje w Polsce, a więc jej zużycie stanowi coraz to większy 
koszt dla gospodarki i dla mieszkańców. Zmniejszanie się globalnych 
zasobów energii oraz strategiczne cele państw posiadających te za-
soby w sposób nieunikniony powodują wzrost cen energii. 

Rosnące c eny paliw o znaczają wzr ost w ydatków na utr zymanie 
gospodarstw domowych. Udział tych kosztów w polskich budżetach 
domowych szacowany jest na 25%, czyli co czwartą złotówkę wy-
dajemy na wydatki mieszkaniowe – czynsz, woda, energia

Jesteśmy w czołówce krajów – w Polsce udział wydatów na mieszkanie jest 
wysoki, mimo że warunki mieszkaniowe są u nas jednymi z najgorszych, 
tj na jednego obywatela przypada mała ilość powierzchni w porównaniu 
z innymi krajami Unii Europejskiej, a stan wyposażenia mieszkań również 
pozostawia wiele do życzenia.
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Czy Europa chce oszczędzać energię? 

Energochłonność gospodarki 
Ocenia się, że w Unii E uropejskiej w dalsz ym ciągu istnieją znaczne 
możliwości zmniejsz enia ener gochłonności gospodarki. Z użycie 
energii można zmniejszyć o ok oło 20% nie ponosząc per saldo do -
datkowych kosztów, a wręcz przeciwnie uzyskując korzyści z działań 
proefektywnościowych. 

Wśród metod realizacji polityki ekologicznej i energetycznej państwa 
priorytetem będzie stosowanie tzw. dobrych praktyk gospodarowa-
nia i systemów zarządzania środowiskowego, które pozwalają koja-
rzyć korzyści gospodarcze z efektami ekologicznymi. Zużycie energii 
w budynkach t o obszar gdzie działania pr oefektywnościowe mogą 
przynieść szczególnie duże efekty.

Poprawa efektywności energetycznej w Polsce
Warto zauw ażyć, ż e ener gochłonność gospodarki w skali kr aju 
zmniejsza się w ówczas, jeśli wzr ost gospodar czy jest większ y od 
wzrostu zużycia energii. I to jest zadanie i cel, który stoi przed Polską 
w nadchodząc ych la tach. Zmniejsz enie zuż ycia ener gii w sekt orze 
budynków może się bardzo przyczynić do osiągnięcia tego celu.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

19
71

19
80

19
90

20
00

20
05

M
to

e

Eu
-2

7

Ob
sz

ar
 Eu

ro

Sz
we

cja

Da
nia

Po
lsk

a

Sło
wa

cja

Fin
lan

dia

Fra
nc

ja

Ni
em

cy

Be
lgi

a

Cz
ec

hy

Ho
lan

dia

Ru
m

un
ia

Lu
xe

m
bu

rg

Ło
tw

a

Wł
oc

hy

Irl
an

dia

Au
str

ia

Sło
we

nia

Wi
elk

a B
ryt

an
ia

Es
to

nia

Wę
gr

y

Hi
sz

pa
nia

Gr
ec

ja

Po
rtu

ga
lia

Lit
wa Cy
pr

Ma
lta

Bu
łga

ria

No
rw

eg
ia

Isl
an

dia

0%0%

5%5%

10%10%

15%15%

20%20%

25%25%

30%30%

Źródło: Informacje na podstawie cen dostawcow, 
ceny nośnikow z III kwartału 2008

Struktura zużycia energii w Europie z uwidocznieniem 
efektów poprawy efektywności wykorzystania energii 
(Negadżule)Fakty

Aktualne ceny energii na cele ogrzewania

Fakty

Wydatki gospodarstw domowych na mieszkanie 
(czynsz, woda, energia) – udział w sumie wszystkich 
wydatków, %Fakty

Plan działania na rzecz zużycia energii: sposoby wykorzystania potencjału. 
komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 2006, za: Urząd Regulacji Energetyki.

Źródło: Europe in fi gures - Eurostat statistical yearbook 2008 (str 234)
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Część I   Energia = cywilizacja, komfort, rozwój8

Polakom przede wszystkim zależy na dobrym dostępie do in-
formacji. Chcą też, aby wymagania efektywności energetycznej 
określone były przez normy prawne. Mniej zabiegają o subsy-
diowanie ich wydatków na urządzenia energooszczędne (na 
prawdę tak odpowiedzieli Polacy na ankietę Eurobarometru).

Co Polacy sądzą o promocji efektywności energetycznej?
A co o oszczędzaniu energii myślą ci, od których w sposób bezpo-
średni zależy to czy w Polsce buduje się domy energooszczędne 
i czy ogrzewanie nie pochłania nadmiernych ilości energii. Do 
tej grupy należą inwestorzy, czyli osoby kupujące mieszkanie 
lub budujące własny dom oraz ci, którzy świadczą inwestorom 
usługi - deweloperzy budowlani i architekci.

Prawie nie było wśród ankietowanych (mniej niż 1%) takich, 
którzy nie widzieli potrzeby takich działań.

Czy Europa chce oszczędzać energię? 

Co myślą Polacy 
o oszczędzaniu 
energii i jak to chcą 
robić?

• 10% mieszkańców Polski w ogóle nie 
zaprząta sobie głowy oszczędzaniem 
energii.

• 80% Polaków oszczędza energię wy-
mieniając żarówki na energooszczędne 
oraz gasząc niepotrzebnie świecące się 
lampy. 

• t ylko 34% Polaków osiągnęło oszczęd-
ności energii ocieplając ściany i dachy 
budynków, w których mieszkają.

Źródło: http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Jak sądzisz, 
czy Twój rząd 
powinien pomagać 
społeczeństwu w 
redukowaniu zużycia 
energii? 

• T ylko jeden na czterech Polaków, ocze-
kuje udziału państwa w jego wydatkach 
związanych z poprawą efektywności 
użytkowania energii 

• 28% mówi, że trzeba raczej zmobili-
zować użytkowników bardziej restryk-
cyjnymi wymaganiami prawnymi, 
natomiast najwięcej z nas, bo aż

• 38% rodaków oczekuje po prostu lepszej 
informacji jak to się robi

Źródło: http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
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Źródło: Badanie „Opinie architektów, deweloperów oraz indywidualnych inwestorów budowlanych o energooszczędnych 
rozwiązaniach budowlanych”, przeprowadzone przez TNS OBOP na zlecenie Rockwool Polska, w dniach 9-28 maja 2008.

Opinie

Czy energię należy oszczędzać 
i poprawiać efektywność jej wykorzystania?

Energia zużywana na ogrzewanie budynków w Polsce
Wg E uropejskiej A gencji d/s Śr odowiska (E uropean En vironment 
Agency) w Unii E uropejskiej w całk owitym zuż yciu ener gii w bu-
dynkach 69% stanowi energia zużywana na ogrzewanie budynków, 
15% na pr zygotowanie ciepłej w ody, 11% na oświetlenie i napęd 
sprzętu elektr ycznego i t ylko 5% na got owanie. Nasz e kr ajowe 
oszacowania mówią, że w Polsce ogrzewanie stanowi nawet więcej, 
bo aż 71,2% wsz ystkich mieszkanio wych potr zeb ener getycznych. 
Największy udział w zuż yciu ener gii ma więc ogr zewanie budyn-
ków. Dla tego pr ogramy osz czędności ener gii i ogr aniczenia emisji 
dwutlenku węgla do atmosfery w pierwszej kolejnością zajmują się 
racjonalizacją zużycia paliw na cele ogrzewania mieszkań. 

Struktura zużycia energii w polskich gospodarstwach 
domowych wg jej przeznaczenia

Fakty
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Źródło: Efektywność wykorzystania energii w latach 1995-2005, GUS, Warszawa 2007

Można dużo zaoszczędzić na kosztach ogrze-
wania:

• ociepl – zaizoluj termicznie ściany, stro-
py i poddasza,
• załóż wymiennik ciepła na wentylacji.

Pozwoli Ci to zaoszczędzić nawet połowę 
pieniędzy, które wydajesz na ogrzewanie !
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9Część I   Energia = cywilizacja, komfort, rozwój

Jak dobrze ogrzać budynek zużywając mniej energii?

W UE15 (kr aje Unii pr zed po większeniem w 2004 r .) syst ematycz-
nie spada śr ednie zuż ycie ener gii na ogr zewanie sta tystycznego 
mieszkania. Jest t o efekt em st osowania lepsz ych t echnik budo w-
lanych i coraz t o większ ej t ermoizolacyjności no wo wznosz onych 
budynków. Mieszkania budowane obecnie potr zebują o 22% mniej 
energii na ogr zewanie niż t e zbudowane w 1985 r . (pomimo wzro-
stu powierzchni mieszań o ok oło 5% - z 83 m 2 w 1985 r . do 87 m 2 
w 1997 r.).

Opinie

Jak Pan(i) sądzi, jaki procent energii zużywanej w gospo-
darstwach domowych w Polsce stanowi ogrzewanie?
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Źródło: Badanie „Opinie architektów, deweloperów oraz indywidualnych inwestorów budowlanych o energooszczędnych 
rozwiązaniach budowlanych”, przeprowadzone przez TNS OBOP na zlecenie Rockwool Polska, w dniach 9-28 maja 2008.

W Polsce ogrzewanie pochłania aż 71% energii zużywanej 
w budynkach. Mało kto zdaje sobie z tego sprawę. Nawet 

profesjonaliści budowlani nie zawsze mają tego świadomość 
– może dlatego, że ogrzewanie rzeczywiście może być o wiele mniej 

energochłonne. Ale niestety statystyka nie kłamie – zużywamy 
ciągle bardzo dużo energii na ogrzewanie budynków.

Dla porównania, w Niemcz ech udział ener gii zuż ywanej na ogr ze-
wanie w ogóln ym zuż yciu ener gii w budynkach mieszkaln ych jest 
jeszcze wyższy niż w P olsce i w ynosi 75%, ale po wierzchnia miesz-
kalna pr zypadająca na sta tystycznego Niemca jest t eż większa niż 
w Polsce.  We Włoszech udział ten jest mniejsz y ze względu na cie -
plejszy klimat i wynosi 68%. Z kolei, pomimo najbardziej surowego 
klimatu, najmniejsz y udział w ystępuje w Sz wecji (61%), c o należy 
przypisać dobrej izolacyjności domów w tym kraju (źródło: Odyssee, 
dane dla roku 2004).

Którędy ucieka ciepło z budynku i jak je zatrzymać?
Energia w postaci ciepła (albo la tem chłodu), kt órą zuż ywamy do 
ogrzewania (albo chłodz enia) budynku nie „znika” t ylko „przenika” 
na zewnątrz przez ściany, dach, stropy piwnic, okna oraz „wyprowa-
dzana jest” z powietrzem wentylacyjnym.
Główne sposoby zmniejszenia strat cieplnych budynku:
• dobra iz olacja t ermiczna ścian z ewnętrznych, str opów, dachó w, 

piwnic,
• stosowanie wysokiej jakości stolarki budowlanej (okna),
• odzysk ciepła z wentylacji,
• poprawa sprawności źródeł ciepła - kotłów, pieców oraz prawidło-

wa regulacja i eksploatacja systemów ogrzewania.
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Źródło: Termomodernizacja budynku- wydawnictwo w ramach programu Dom Przyjazny.
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Część I   Energia = cywilizacja, komfort, rozwój10

Jaka jest efektywność ogrzewania budynków w Polsce? 

Historia standardów termoizolacyjności budynków w Polsce
Na pr zestrzeni minion ych dziesięcioleci w ymagania pr awne w za-
kresie iz olacyjności cieplnej ścian budynk ów b yły syst ematycznie 
zaostrzane.

W efekcie zaostrzania norm prawnych, część nowych budynków wy-
budowanych po 1995 roku ma już niezły standard izolacyjności. Jed-
nakże większość budynków w Polsce wybudowanych zostało przed 
1980 rokiem i ich iz olacyjność jest słaba, zupełnie niedost osowana 
do obecnych realiów ekonomicznych. Należy bowiem pamiętać, że 
ceny energii znacznie wzrosły w Polsce od tamtego czasu.

Zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynków w Polsce
Budynki są nieruchomościami o długim okr esie życia i eksploatacji. 
100-letni okres życia budynku nie jest niczym nadzwyczajnym. Tech-
nologie wykonania budynków, w t ym technologie ochrony cieplnej 
ścian znacząco zmieniały się w t ym czasie. Zmieniały się też wyma-
gania prawne dotyczące termoizolacyjności budynków. 

Technologie i wymagania prawne nawet sprzed 50 lat 
ważą na dzisiejszym zużyciu energii w budynkach. 

Współczesne przesądzą o kolejnych 50 latach.

Źródło: Geryło R. – “Ewolucja wymagań energooszczędności budynków”, http://www.termodom.pl

0,000,00

0,200,20

0,400,40

0,600,60

0,800,80

1,001,00

1,201,20

1,401,40

1949 1953 1982 1991 1995

U
max

W/(m2K)

Według danych publikowanych w literaturze technicznej 
przeciętne roczne zużycie energii na ogrzewanie w pol-
skich budynkach mieszkalnych jest nawet dwukrotnie 
wyższe w porównaniu z innymi krajami UE. Różnicę tę 
można wytłumaczyć znacznie mniejszą izolacyjnością 
obudowy budynków w Polsce.2

Fakty

Opinie

Zapytaliśmy naszych respondentów: architektów, dewe-
loperów, inwestorów budowlanych, jakie ich zdaniem 
jest zużycie energii na ogrzewanie budynków w Polsce 
– niskie czy wysokie. Oto ich odpowiedzi:
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Źródło: badanie „Opinie architektów, deweloperów oraz indywidualnych inwestorów budowlanych 
o energooszczędnych rozwiązaniach budowlanych”, przeprowadzone przez TNS OBOP na zlecenie 

Rockwool Polska, w dniach 9-28 maja 2008.

Zużycie energii na ogrzewanie budynków w Polsce jest wysokie albo 
nawet bardzo wysokie.

Tak uważa 81% architektów i 66% deweloperów.

2. STAWICKA-WAŁKOWSKA M.: Procesy wdrażania zrównoważonego rozwoju w budownictwie. ITB. Warszawa 2001
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Część II   Inwestowanie w energooszczędnosć – preferencje inwestorów 11

Czy umiemy liczyć oszczędności? - Korzyści dla inwestora i kraju 

Istotny też jest cel inwestowania. Inaczej podchodzi się na ogół jeśli 
buduje się dom lub kupuje mieszkanie dla siebie , a inacz ej jak na 
wynajem. P rzeprowadzona pr zez nas ankieta w ykazała, ż e 94% 
inwestorów buduje dla siebie albo r odziny, a t yko 5% na w ynajem 
albo traktując nieruchomość jako lokatę kapitału.
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Opinie

Zapytaliśmy inwestorów, jakie są ich preferencje, czyli co 
biorą pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o budowie 
domu lub zakupie mieszkania. Oto ich odpowiedzi.

Źródło: Badanie „Opinie architektów, deweloperów oraz indywidualnych inwestorów 
budowlanych o energooszczędnych rozwiązaniach budowlanych”, przeprowadzone przez 

TNS OBOP na zlecenie Rockwool Polska, w dniach 9-28 maja 2008.

Osoby budujące dom albo kupujące mieszkanie powiedziały, że 
najbardziej liczy się dla nich komfort mieszkania. Na drugim miejscu 
znalazły się niskie koszty eksploatacji. Na trzecim, dobra lokalizacja. 
Niskie koszty materiałów budowlanych i inwestycji uplasowały się 

dopiero na czwartym i piątym miejscu.
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Część II   Inwestowanie w energooszczędnosć – preferencje inwestorów12

Energooszczędne budownictwo – czy to się opłaca?

Podstawowy dylemat przy inwestowaniu w ener gooszczędny bu-
dynek sprowadza się do wyboru między dwiema możliwościami:
• Więcej w ydać pieniędz y na etapie in westowania i mieć pot em 

energooszczędny, tani w eksploatacji budynek/mieszkanie
• Mniej wydać na etapie in westowania, ale potem więcej płacić za 

ogrzewanie

Budownictwo energooszczędne 
– czy to się opłaca?
Z punktu widz enia inwestora energochłonność budynku jest jedną 
z najw ażniejszych informacji pr zydatnych pr zy podejmo waniu de -
cyzji o zakupie domu lub mieszkania. Znajomość ener gochłonności 
budynku pozwala oszacować, jakie będą średnie koszty ogrzewania. 
Czasami warto zapłacić trochę więcej na etapie budo wy domu, aby 
potem pr zez lata jego eksploa tacji znacznie mniej płacić za ogr ze-
wanie. Szacuje się , że w t ypowej sytuacji, w k osztach ponoszonych 
w ciągu całego “życia” budynku, na kt óre składają się k oszty zapro-
jektowania, budowy, niezbędnych remontów, eksploatacji i wreszcie 
rozbiórki budynku , k oszty budo wy stano wią t ylko ok . 11%, na to-
miast koszty eksploatacji aż 84%, z czego aż 75% to koszty ogrzewa-
nia i produkcji cieplej wody.
I tu r odzi się p ytanie z wiązane z dalek owzrocznością ekonomiczną 
inwestora: Czy inwestor jest skłonny zapłacić nieco więcej na etapie 
budowy domu „tu i teraz”, żeby zaoszczędzić na przyszłych kosztach 
jego ogrzewania.

Mimo niewątpliwej opłacalności inwestowania w energo-
oszczędność budynku, przy budowie często nadmiernie 
oszczędzamy na kosztach dobrego standardu jego ochrony 
cieplnejFakty

Opinie

Aż 72% ankietowanych inwestorów budujących dom lub 
kupujących mieszkanie analizuje koszty ogrzewania przy zakupie 

nieruchomości lub realizacji inwestycji

60% inwestorów uważa, że warto zainwestować w wyższy 
standard cieplny budynku głównie z dwóch powodów:

• Komfort mieszkania
• Niskie koszty ogrzewania

56% inwestorów przewiduje, że może mieć problem 
z opłaceniem wysokich kosztów ogrzewania w przyszłości. 

Dla 46% inwestorów opłacenie rachunków za ogrzewanie jest już 
obecnie problemem.

rockwool_08_2008_7.indd   12 2008-09-29, 11:43:24



Część II   Inwestowanie w energooszczędnosć – preferencje inwestorów 13

Każda in westycja char akteryzuje się okr eślonym czasem z wrotu 
nakładów pienię żnych. D ecyzja in westora zale ży od t ego w ciągu 
jakiego okresu (ilu lat) oczekuje on, że jednorazowo wydane pienią-
dze na in westycję spłacą mu się z oszczędności osiągnięt ych dzięki 
tej inwestycji. Oczekiwania co do okresu zwrotu powinny być dosto-
sowane do charakteru inwestycji. Innego czasu z wrotu powinniśmy 
oczekiwać n.p. przy zakupie instalacji LPG w nasz ym samochodzie, 
a innego w pr zypadku zainwestowania w docieplenie budynku . In-
westycje budowlane są długoterminowe – domy żyją długo – więc 
mogą się spłacać dłużej.

Każdy inwestor ma swoje indywidualne oczekiwania co do 
czasu zwrotu zainwestowanych pieniędzy.

Fakty

Opinie

Zapytaliśmy inwestorów kupujących mieszkanie lub budu-
jących dom jak długi okres zwrotu dodatkowych nakładów 
inwestycyjnych na wyższy standard ochrony cieplnej 
budynku (tym samym niższe koszty ogrzewania) byliby 
w stanie zaakceptować. Odpowiedzieli nam:

Źródło: Badanie „Opinie architektów, deweloperów oraz indywidualnych inwestorów budowlanych o energooszczędnych 
rozwiązaniach budowlanych”, przeprowadzone przez TNS OBOP na zlecenie Rockwool Polska, w dniach 9-28 maja 2008.

Największy odsetek bo 55%  inwestorów oczekuje, że pieniądze 
zainwestowane w podwyższony standard cieplny budynku zwrócą 

się nie później niż po 4-10 latach. Powyżej 20 lat skłonny jest czekać 
na zwrot nakładów zaledwie co setny inwestor.
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4-10 la t t o dość kr ótki okr es z wrotu nakładó w w por ównaniu 
z okresem eksploa tacji budynku . Choć w wielu pr zypadkach pie -
niądze zainwestowane w lepszy standard ochrony cieplnej budynku 
zwracają się już po tak kr ótkim czasie. Fachowy doradca fi nansowy 
mógłby pomóc in westorowi oc enić opłacalność takiej in westycji. 
Może znalazłb y sposób na opłacalną po życzkę, mo że wskazałb y 
przedsiębiorstwo świadcząc e usługi ener getyczne, kt óre zast ępczo 
sfi nansowałoby in westycję. Ale cz y in westorzy k orzystają z por ad 
fachowców?

Polacy polegają głównie na sobie pr zy budowie domu, na własnym 
doświadczeniu rynkowym czy opinii znajomych.
Większość z nich interesuje natomiast, z jakich materiałów i w jakich 
technologiach konstrukcyjnych budowany jest lub będzie ich dom, 
mieszkanie.

Wybór odpowiednich materiałów, technologii i rozwiązań 
budowlanych w tym również do poprawy efektywności energe-
tycznej stosowanych przy budowie domu w co drugim projekcie 
jest konsultowany z projektantem. Inwestorzy wpływają rów-
nież (43%) na zastosowane rozwiązania poprzez ich akceptację 
udzielaną każdorazowo wykonawcy.    komentarz 

Potwierdza to tezę, że polscy inwestorzy chcą mieć istotny wpływ 
na iwestycję już w momencie rozpoczęcia prac na budowie. 
Gorzej wyglada sprawa, jeśli przyjrzymy się podejmowaniu decy-
zji o pr zyszłościowym znaczeniu dla niskich k osztów eksploatacji 
budynku.

Tylko 30%  inwestorów korzysta z fachowego doradztwa 
fi nansowego przy planowaniu inwestycji budowlanej lub zakupie 

mieszkania.

Aż 95%  Polaków chce wiedzieć z jakich materiałów będzie lub 
jest budowany dom lub mieszkanie.

Energooszczędne budownictwo – czy to się opłaca?

rockwool_08_2008_7.indd   13 2008-09-29, 11:43:25



Część III   Energooszczędność w projektowaniu budynków – Opinie i działania architektów14

Co nakazuje prawo: dopuszczalne normy  zużycia energii

Fakty Opinie

Zapytaliśmy architektów czy ich zdaniem, ogólnie rzecz 
biorąc, obowiązujące w Polsce wymagania w zakresie 
oszczędności energii i izolacyjności cieplnej budynków są 
zbyt rygorystyczne, właściwe, czy zbyt łagodne. Oto ich 
odpowiedzi:

Źródło: Badanie „Opinie architektów, deweloperów oraz indywidualnych inwestorów budowlanych o energooszczędnych 
rozwiązaniach budowlanych”, przeprowadzone przez TNS OBOP na zlecenie Rockwool Polska, w dniach 9-28 maja 2008.

• Dążenie do podniesienia jak ości ener getycznej budynk ów jest 
trwałym i w ażnym kierunkiem działań w UE. P oprawa jak ości 
energetycznej budynków jest ukierunkowana nie tylko na obniże-
nie zużycia energii i kosztów eksploatacji budynków, ale także na 
ochronę środowiska i przestrzeganie zasad zrównoważonego roz-
woju. To podejście po winno być uwzględnione w c oraz szerszym 
zakresie także w Polsce.

• Większość stojących w P olsce budynków to budynki star e, kilku-
dziesięcioletnie. Budynki t e były wznoszone pod r ządami łagod-
niejszych od obecnie obowiązujących wymagań ochrony cieplnej. 

• Termomodernizacja istniejąc ych budynk ów będzie na pewno 
działaniem koniecznym do realizacji jeszcze przez wiele lat.

• Wprowadzana certyfi kacja energetyczna budynków powinna sku-
tecznie stymulować tempo i zakres działań termomodernizacji.

• Szczególnym w yzwaniem jest ener gooszczędność no wych bu-
dynków. P odnoszenie po ziomu ener gooszczędności osiąga się 
poprzez zaostr zanie norm pr awnych określających dopuszczalne 
sezonowe współcz ynniki zapotr zebowania ciepła do ogr zewania 
budynków oraz popr zez działanie sił r ynkowych st ymulowanych 
wzrostem cen energii.
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Większość ar chitektów uw aża obecnie obo wiązujące pr awne nor-
my dopusz czalnego zuż ycia ener gii na ogr zewanie budynk ów za 
odpowiednie. Ale nie za wsze „Większość” ma rację. Tak jest i w t ym 
przypadku. Wymagania prawne są za mało r ygorystyczne. Ma tego 
świadomość tylko co czwarty architekt w Polsce.
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Część III   Energooszczędność w projektowaniu budynków – Opinie i działania architektów 15

Czy opłaca się inwestowanie w ponadnormatywną ochronę 

Tablica 1. 
Porównanie wymagań prawnych izolacyjności przegród budowlanych z rozwiązaniami ekonomicznie optymalnymi w Polsce i krajach porównawczych 
(Niemcy, Włochy, Szwecja)

Kraj Prawo a ekonomia
Izolacyjność *, W/m2K

Ściany 
zewnętrzne

Poddasza Piwnice

Włochy (Rzym)
Izolacyjność wymagana przez prawo 0,50 0,46 0,46
Izolacyjność optymalna ekonomicznie 0,32 0,25 0,84

Niemcy (Berlin)
Izolacyjność wymagana prawnie 0,30 0,20 0,40
Izolacyjność optymalna ekonomicznie 0,20 0,16 0,26

Polska (Warszawa)
Izolacyjność wymagana prawnie 0,30 – 0,50 0,30 0,60
Izolacyjność optymalna ekonomicznie 0,21 0,19 0,26

Szwecja (Sztokholm)
Izolacyjność wymagana prawnie 0,18 0,13 0,15
Izolacyjność optymalna ekonomicznie 0,20 0,16 0,24

Czy opłaca się inwestować w ponadnormatywną ochronę cieplną 
budynków?
Ecofys oblicz ył opt ymalne w artości współcz ynników pr zenikania 
ciepła dla ścian zewnętrznych budynków, poddaszy i stropów piwnic 
przy kt órych suma nakładó w in westycyjnych i k osztów eksploa ta-
cyjnych budynków jest minimalna. W tableli porównano te wartości 
(niebieskie pola w tabeli) z obowiązującymi w ymaganiami pr aw-
nymi (czerwone pola w tabeli) obo wiązujacymi w Polsce i w tr zech 
krajach porównawczych – w Niemczech, we Włoszech i w Szwecji.

Oszacowania t e w ykonano uwzględniając obecne c eny ma te-
riałów t ermoizolacyjnych or az obecne i pr ognozowane c eny 
paliw. U względniono r ównież zr óżnicowane w arunki klima tyczne 
w poszczególnych kr ajach. Warunki klima tyczne wpły wają na za-
potrzebowanie ener gii do ogr zewania i chłodzenia budynk ów. Im 
cieplejszy klimat t ym mniej ener gii w ymaga ogr zewanie, a więc ej 
chłodzenie pomieszczeń i odwrotnie. 

Źródło: U-Values For better energy performance of buildings, Raport  Ecofys dla Eurimy , 2007

Tabela 2.
Warunki klimatyczne – ilość stopniodni ogrzewania i chłodzenia budyn-
ków w Polsce i krajach porównawczych

Kraj
Ilość 

stopniodni** 
ogrzewania

Ilość 
stopniodni** 

chłodzenia
Włochy (Rzym) 1253 786
Niemcy (Berlin) 3296 102
Polska (Warszawa) 3747 82
Szwecja (Sztokholm) 4210 43

Polska, będąc w śr odku klimatycznej „stawki europejskiej” nie musi 
bardzo mocno ogrzewać budynków - w porównaniu z najzimniejszy-
mi krajami europejskimi (np. Szwecja) i też nie musi bar dzo mocno 
ich klima tyzować – w por ównaniu z krajami o klimacie najgor ęt-
szym (np. Włochy). 
Porównanie obowiązujących w Polsce wymagań prawnych ochrony 
cieplnej budynków z oblicz oną przez Ecofys optymalną ekonomicz-
nie iz olacją ścian pokazuje , ż e opłaci się lepiej iz olować budynki 
w Polsce niż tego wymaga prawo. Tylko Szwedzkie prawo jest nieco 
bardziej restrykcyjne w porównaniu ze wskazaniami rachunku eko-
nomicznego. Pozostałe kr aje po winny zaostr zyć swoje w ymagania 
prawne, a Polska powinna to zrobić najbardziej znacząco. 

Ecofys: U-Values For better energy performance of buildings, Raport dla Eurimy , 2007 (na podstawie danych Eurostatu)

* Wartość U pokazuje, ile energii ucieka przez każdy metr kwadratowy przegrody (ściany, dachu lub podłogi), gdy różnica temperatur po obu jej stronach wynosi 1˚C 
** Wyjaśnienie: stopniodni określają na ile temperatury zewnętrzne przez wszystkie dni w roku różnią się od wymaganej temperatury wewnętrznej w pomieszczeniach mieszkalnych 

    
komentarz 

Wymagania pr awne w zakr esie iz olacyjności pr zegród budo wla-
nych ustana wiane są w większ ości kr ajów eur opejskich na niec o 
niższym poziomie w porównaniu z opłacalnym poziomem ochrony 
cieplnej budynk ów, w ynikającym z obecnych i przewidywanych 
cen energii (eksploatacja) or az aktualn ych c en r ynkowych ma te-
riałów termoizolacyjnych (inwestycja). 
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Część III   Energooszczędność w projektowaniu budynków – Opinie i działania architektów16

Co myślą o energooszczędnym budownictwie architekci
Energooszczędne budownictwo rodzi się pr zede wsz ystkim „w gło-
wach i kiesz eniach” in westorów budo wlanych, jednakż e nigdy nie 
powstanie, jeśli nie znajdzie się na deskach kr eślarskich ar chitek-
tów.

Ponad połowa polskich architektów uważa, że warto ponosić więk-
sze w ydatki dla uz yskania lepszej energooszczędności budynku niż 
wymagane jest to przez przepisy prawne, choć równocześnie sądzi, 
że jest to inwestycja na granicy opłacalności.

Opinie

Zapytaliśmy architektów czy ich zdaniem, w jakimś 
określonym typie budownictwa szczególnie powinno 
się projektować budynki jako energooszczędne. Oto ich 
odpowiedzi:

Źródło: Badanie „Opinie architektów, deweloperów oraz indywidualnych inwestorów budowlanych o energooszczędnych 
rozwiązaniach budowlanych”, przeprowadzone przez TNS OBOP na zlecenie Rockwool Polska, w dniach 9-28 maja 2008.
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Przeprowadzone przez nas badania ankietowe wykazały, że tylko 
co czwarty klient zlecający projekt architektoniczny akceptuje 

proponowane przez architekta ponadstandardowe rozwiązania 
energooszczędne. Biorąc pod uwagę fakt, że nie wszystkim klientom 

architekci proponują takie rozwiązania, odsetek budowanych 
domów energooszczędnych jest niewielki. 

Cóż, inwestorzy na etapie budowy wybierają tanie rozwiązania– bo 
pieniądze trzeba wydać teraz, a potem ‘jakoś to będzie’. 

Wniosek ten potwierdza przeprowadzona przez nas ankieta. 

Opinie

Zapytaliśmy architektów, czego inwestorzy oczekują od 
nich w zakresie projektowania. Oto ich odpowiedzi:
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Źródło: Badanie „Opinie architektów, deweloperów oraz indywidualnych inwestorów budowlanych o energooszczędnych 
rozwiązaniach budowlanych”, przeprowadzone przez TNS OBOP na zlecenie Rockwool Polska, w dniach 9-28 maja 2008.

Co nakazuje prawo: dopuszczalne normy  zużycia energii
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Część IV   Bariery i promocja efektywności energetycznej w budownictwie 17

Cóż można zrobić, żeby zachęcić pr zysłowiowego „Kowalskiego” do 
zafundowania sobie cieplejsz ego domu cz y też bardziej energoosz-
czędnego ogrzewania? 

Po pier wsze i najw ażniejsze, „Kowalski” musi wiedzieć , jakie ma 
możliwości w zakresie oszczędzania na kosztach ogrzewania. A więc 
- po pierwsze INFORMACJA! 

Ale druga prawda jest taka, że „Kowalski” choćby był najmądrzejszy 
i wszystko wiedział o ener gooszczędności ogr zewania budynk ów, 
jak nie będzie miał pieniędzy, to i tak niczego rozsądnego nie zrobi. 

Co zr obić ż eby „Kowalski” miał pieniądz e na podniesion y standar d 
efektywności energetycznej ogrzewania? 
• Można mu powiedzieć gdzie może korzystnie pożyczyć pieniądze, 

a więc KREDYTY i DORADZTWO FINANSOWE.
• Można mu je t eż dać na okr eślony zbo żny c el. Wypróbowanym 

sposobem są SUBWENCJE – choć wiadomo , ż e dar owanych 
pieniędzy nie szanuje się tak jak własne i na ogół są one mniej 
efektywnie wydawane. 

Niezależnie od kw estii fi nansów i opłacalności, mo żna też „Kowal-
skiemu” nakazać budować ener gooszczędnie, albo zabronić mu 
użytkowania ener gochłonnego ogr zewania – cz yli REGULACJE 
PRAWNE – choć t o ostateczność, bo po pier wsze, to nie miłe , a po 
drugie, na ogół nie do końca skuteczne.

W P olsce wsz ystkie t e instrumen ty st osowane są r ównolegle, ale 
niedostatecznie. Na pewno pr zydałoby się , ż eby st osowane b yły 
w większym zakresie niż to ma miejsce w praktyce – czemu tak się 
nie dzieje?  Ewentualne subwencje wymagają większych PIENIĘDZY 
BUDŻETOWYCH, inne działania w ymagają r aczej pr zemyślanej 
strategii i dobr ej or ganizacji, a pr zede wsz ystkim chęci z e str ony 
decydentów. 

Oczywiście, ła twiej jest st osować skut eczną polit ykę pr omocji 
efektywności energetycznej w państ wach zamożniejszych, ale jed-
nocześnie… nie da się osiągnąć znacząc ego po ziomu zamo żności 
bez skutecznej polityki efektywności energetycznej. Nie be z kozery 
np. w takiej Sz wecji, jedn ym z najboga tszych kr ajów świa ta, choć 
jest to kraj na pewno nie najcieplejsz y, zużycie energii na ogrzewa-
nie budynków należy do najniższych na świecie. 

Czy w Polsce nie mogłoby być podobnie? ...

Jakie są bariery dla budownictwa energooszczędnego?
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Część IV   Bariery i promocja efektywności energetycznej w budownictwie18

Jakie są bariery dla budownictwa energooszczędnego?  

Na ile istotna jest bariera w postaci niedostatku wiedzy i informacji?

Opinie

Zapytaliśmy profesjonalistów budowlanych i inwestorów 
indywidualnych budujących domy albo zamierzających 
kupić mieszkanie, co ich zdaniem jest główną barierą dla 
budownictwa energooszczędnego. 

Źródło: Badanie „Opinie architektów, deweloperów oraz indywidualnych inwestorów budowlanych o energooszczędnych 
rozwiązaniach budowlanych”, przeprowadzone przez TNS OBOP na zlecenie Rockwool Polska, w dniach 9-28 maja 2008. 

Architekci uważają, że główną barierą dla budownictwa 
energooszczędnego są ograniczone środki fi nansowe inwestorów, 
czyli nie ma zamówień na projekty domów energooszczędnych bo 

ich budowa jest nieco droższa.
Co ciekawe, sami inwestorzy już tak nie myślą. 

Jak zwykle, prawda z pewnością leży po środku.
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brak odpowiednich
systemów wsparcia
ze strony państwa

brak wiedzy na temat
korzyści ekonomicznych

płynących z tego
typu budownictwa

Deweloperzy Inwestorzy

Tylko 34% architektów przyznaje, że wiedzę z zakresu fi zyki 
budowli ochrony cieplnej budynków zdobyli na studiach. Większość 

projektantów architektonicznych wiedzę na ten temat czerpie z 
prasy fachowej (77% ankietowanych), materiałów informacyjno-
handlowych producentów materiałów budowlanych i urządzeń 

(69% ankietowanych) oraz poprzez udział w konferencjach 
branżowych (57% ankietowanych).
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Część IV   Bariery i promocja efektywności energetycznej w budownictwie 19

Co można zrobić żeby było lepiej?

Ponieważ na energooszczędnych budynkach da się zarabiać i oszczę-
dzać, a benefi  cjentami są zar ówno in westorzy, uż ytkownicy, jak 
i producenci materiałów budowlanych oraz deweloperzy, to system 
taki może sam się utr zymywać i jesz cze generować  śr odki do bu-
dżetu. 
Czy w P olsce istnieje taki syst em? Jeszcze nie, poza jednym małym 
wyjątkiem: Ustawą o wspier aniu termomodernizacji wraz z fundu-
szem termomodernizacyjnym. Dopiero tworzony z wielkim trudem 
system c ertyfi kacji ener getycznej i świadectw dla budynk ów or az  
nowa ustawa o Efektywności energetycznej  są szansą na k omplek-
sowe podejście do tematu. 

System promocji efektywności energetycznej w budownictwie

Sprawny syst em pr omocji ener gooszczędnego budo wnictwa uru-
chomi pot encjał mo żliwej do osiągnięcia popr awy efekt ywności 
wykorzystania energii do ogrzewania budynków w Polsce. 
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