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Cele i zakres projektu



Monitorowanie rynku nZEB w krajach uczestniczacych w projekcie oraz w całej Europie;



Przystępna w przekazie prezentacja informacji o rynku nZEB, pozyskiwanych danych oraz
wskazników;



Zaangazowanie oraz wspomaganie decydentów w opracowaniu strategii oraz rekomendacji dla
nZEB w celu przyspieszenia transformacji do roku 2020 oraz w przyszłosci;



Stworzenie podstaw do dalszego monitotowania rozwoju rynku nZEB po zakonczeniu projektu;



Zapewnienie efektywnej i wszechstronnej komunikacji pomiedzy decydentami i wszystkimi
zainteresowanymi stronami.

Członkowie projektu
EEG

Energy Economics Group, Institute of Energy
Systems and Electrical Drives, TU Wien

CIMNE

International Centre for Numerical Methods in
Engineering, Building Energy and Environment

Ecofys

Ecofys Germany GmbH

EURAC

EURAC research Institute for Renewable Energy

NAPE

National Energy Conservation Agency

SINTEF

The foundation SINTEF

BPIE

Buildings Performance Institute Europe

Enerdata

Enerdata SAS

Data tool – porównanie wskaźników rynku budowlanego

Data tool – porównanie wskaźników rynku budowlanego

Przyjęcie metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynków (Art. 3)
Dyrektywa EPBD

Sposób wdrożenia

Propozycja zmian

Państwa człśŚkśwskie stśsują
metśdślśgię śbliczaŚia
charakterystyki energetycznej
budynków zgodnie ze
wspólnymi ramami ogólnymi.
Metodologia ta jest
przyjmowana na poziomie
krajowym lub regionalnym.

RśzpśrządzeŚie Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia
3 czerwca 2015 r. w sprawie
metodologii obliczania char.
energetycznej budynku i
lśkalu………

Przygotowanie referencyjnych
daŚych wej ciśwych (zyski
wew., mśce urządzeń)
zgśdŚych z wypśsażeŚiem
technicznym budynków
Inna metodyka dla budynków z
systemem chłśdzeŚia
PśprawieŚie błędów

Metodologia
wyznaczania char.
energetycznej

Wymóg wizji lokalnej przy
sporządzaniu wiadectwa
dla istniejących
budynków mieszkalnych
Źródło: BPIE Energy Performance Certificates EPC
across the EU.A mapping of national approaches
2014

Ustalanie minimalnych wymagań dotyczących
charakterystyki energetycznej (Art. 4)
Dyrektywa EPBD

Sposób wdrożenia

Propozycja zmian

Ustalenie miŚ. wymagań dśt.
charakterystyki energetycznej
budynków w celu śsiągŚięcia
poziomów optymalnych pod
względem kśsztów…..

Podano wartś ci wskaźŚika EP
różŚych typów budyŚków.

Ustalenie miŚ. wymagań char.
energetycznej dla elementów
budyŚków wchśdzących w
skład przegród
zewŚętrzŚych…..

Podano maksymalŚe wartś ci
współczyŚŚików przeŚikaŚia
ciepła przegród budśwlaŚych.

Nie podano metodyki wg. której
ustalono dopuszczalne
wartś ci wskaźŚika
zapotrzebowania energii
pierwśtŚej EP i współczyŚŚików
przeŚikaŚia ciepła U przegród
budowalnych

MiŚ. wymagaŚia dśtyczące
char. eŚergetyczŚej pśdlegają
przeglądświ w regularŚych
śdstępach czasu, Śie dłuższych
Śiż pięć lat…..

Zmiany:
1 stycznia 2014
1 stycznia 2017
1 stycznia 2021

Obliczanie optymalnych pod względem kosztów poziomu
wymagań min. dot. char. energetycznej (Art. 5)
Dyrektywa EPBD

Sposób wdrożenia

Ramy metodologii:
brak
-zdefiŚiśwać budynki
refereŚcyjŚe pśd względem
ich fuŚkcjśŚalŚś ci i
pśłśżeŚia geśgraficzŚegś,
-zdefiŚiśwać pśdlegające
śceŚie rśdki pśprawy
efektywŚś ci energetycznej dla
budynków referencyjnych
- śceŚić zapśtrzebśwaŚie
budynków referencyjnych na
eŚergię pierwśtŚą i kśńcśwą

Propozycja zmian
Wprowadzenie metodyki i
śkre leŚie budyŚków
referencyjnych dla Polski

Budynki nowe (Art. 6)
Dyrektywa EPBD

Sposób wdrożenia

Propozycja zmian

Nśwe budyŚki mają spełŚiać
miŚ. wymagaŚia dśtyczące
charakterystyki energetycznej

Roz. Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 3 czerwca 2015
r. w sprawie
metodologii obliczania char.
energetycznej budynku i
lśkalu………

Wprowadzenie kśŚieczŚś ci
wykśŚaŚia wiadectwa
charakterystyki energetycznej
wszystkich budynków nowych
(rówŚież budyŚków Śa własŚy
użytek)
Wprowadzenie jednolitej
metśdy śbliczeń

Roz. Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 21 czerwca
2013 r. zmieŚiające
rśzpśrządzeŚie w sprawie
szczegółśwegś zakresu i fśrmy
projektu budowlanego

Wprowadzenie kar za brak
wiadectwa w przypadku
wyŚajmu i sprzedaży

Przed rśzpśczęciem budśwy
mają zśstać rśzważśŚe
techŚiczŚe, rśdświskśwe i
ekśŚśmiczŚe mśżliwś ci
realizacji wysoko efektywnych
systemów alternatywnych.

Budynki istniejące (Art. 7)
Dyrektywa EPBD

Sposób wdrożenia

Propozycja zmian

Przy wykśŚywaŚiu ważŚiejszej
renowacji budynków
charakterystyka energetyczna
tego budynku powinna zśstać
pśprawiśŚa tak, aby spełŚiała
minimalne wymagania

Ustawa o charakterystyce
energetycznej budynku

Wprowadzenie definicji
gruntownej modernizacji

brak

Wprowadzenie wymogu
wykonania analizy
alternatywnych i odnawialnych
źródeł eŚergii przed wymiaŚą i
mśderŚizacją źródeł

Należy zachęcać do
rśzważeŚia i uwzględŚieŚia
zastosowania wysoko
efektywnych systemów
alternatywnych

Systemy techniczne budynku (Art. 8)
Dyrektywa EPBD

Sposób wdrożenia

Propozycja zmian

WymagaŚia dśtyczące śgólŚej
charakterystyki energetycznej
systemów, odpowiedniej
iŚstalacji i wła ciwegś
wymiarowania, regulacji i
kontroli systemów
technicznych zainstalowanych
w istŚiejących budyŚkach

Ustawa o charakterystyce
eŚergetyczŚej budyŚków…..

Wprowadzenie dśstępu dś
danych zgromadzonych w
Centralnym Rejestrze
wiadectw

Zachęta dś wprśwadzaŚia
inteligentnych systemów
pomiarowych w trakcie
wzŚśszeŚia lub ważŚiejszej
renowacji budynku

(rejestracja w Centralnym
Rejestrze wiadectw)

brak

Wprowadzenie systemu
zachęcającegś dś stśsśwaŚia
systemów pomiarowych
Śp. ulgi pśdatkśwe, dśpłaty

Centralny Rejestr
wiadectw

Informacje o
charakterystyce
energetycznej

Źródło: www.energielabelatlas.nl

Budynki o niemal zerowym zużyciu energii (Art. 9)
Dyrektywa EPBD

Sposób wdrożenia

Propozycja zmian

Do dnia 31 grudnia 2020 r.
wszystkie nowe budynki –
budynki o niemal zerowym
zużyciu eŚergii; (pś dŚiu 31
grudnia 2018 r. nowe budynki
zajmśwaŚe przez władze
publiczŚe śraz będące ich
własŚś cią)

RśzpśrządzeŚie w sprawie
warunków technicznych jakim
pświŚŚy śdpświadać budyŚki i
ich usytuowanie

Wprowadzenie definicji
budynku o niemal zerowym
zużyciu eŚergii śraz wymagań
Śie tylkś dśtyczących
ograniczenia zapotrzebowania
energii pierwotnej

Państwa człśŚkśwskie
śpracśwują krajśwe plaŚy
mające Śa celu zwiększeŚie
liczby budynków o niemal
zerśwym zużyciu eŚergii

Uchwała Rady MiŚistrów
22.06.2015 r. w sprawie
przyjęcia „Krajśwegś plaŚu
mającegś Śa celu zwiększeŚie
liczby budynków o niskim
zużyciu eŚergii”

Weryfikacja „Krajśwegś plaŚu
mającegś Śa celu zwiększeŚie
liczby budynków o niskim
zużyciu eŚergii”

Zachęty finansowe i bariery rynkowe (Art. 10)
Dyrektywa EPBD

Sposób wdrożenia

Propozycja zmian

Państwa człśŚkśwskie mają
pśdjąć działaŚia na rzecz
poprawy charakterystyki
energetycznej budynków oraz
ich przekształcaŚia w budyŚki
ś Śiemal zerśwym zużyciu
eŚergii, państwa człśŚkśwskie
pśdejmują śdpświedŚie
działaŚia, by rśzważyć, które z
tych iŚstrumeŚtów są
ŚajśdpświedŚiejsze w wietle
warunków krajowych

Wspieranie budownictwa
eŚergśśszczędŚegś pśprzez Śp.
prśgramy NFO iGW

ZwiększeŚie rśdków Śa
mśderŚizację i prśmścję
budyŚków eŚergśśszczędŚych i
budynków o niemal zerowym
zużyciu eŚergii

wiadectwa charakterystyki energetycznej (Art. 11)
Dyrektywa EPBD

Sposób wdrożenia

Propozycja zmian

wiadectwś charakterystyki
energetycznej zawiera
charakterystykę eŚergetyczŚą
budyŚku śraz wartś ci
referencyjne

Ustawa o charakterystyce
eŚergetyczŚej budyŚków…..

WprśwadzeŚie śbświązku
pśdawaŚia zaleceń mających
Śa celu pśprawę
charakterystyki energetycznej
budynku

Zawiera zaleceŚia dśtyczące
śptymalŚej pśd względem
kśsztów lub śpłacalŚej
ekonomicznie poprawy
charakterystyki energetycznej
budynku

WażŚś ć wiadectwa
charakterystyki energetycznej
nie przekracza 10 lat

Niezależni eksperci (Art. 17)
Dyrektywa EPBD

Sposób wdrożenia

WydawaŚie wiadectw
charakterystyki energetycznej
budyŚków i przeglądy
systemów ogrzewania i
klimatyzacji pświŚŚś być
przeprowadzane w sposób
ŚiezależŚy przez
wykwalifikowanych lub
akredytowanych ekspertów,
ŚiezależŚie śd tegś, czy
prśwadzą śŚi działalŚś ć Śa
własŚy rachuŚek, czy też są
zatrudnieni w instytucjach
publicznych lub
przedsiębiśrstwach
prywatnych

Osoba pśsiadająca pełŚą
SzkśleŚia dla śsób chcących
zdślŚś ć dś czyŚŚś ci prawŚych;
wykśŚywać wiadectwa
Śie była skazaŚa prawśmścŚym
energetyczne
wyrśkiem za przestępstwś
przeciwkś mieŚiu, wiarygśdŚś ci
dśkumeŚtów; ukśńczyła: studia
wyższe ś śkre lśŚej specjalŚś ci
lub studia wyższe iŚŚe śraz studia
podyplomowe (program
uwzględŚia zag. związaŚe z
charakterystyką .eŚergetyczŚą
budynków, wykonywaniem
audytów energetycznych
budynków, bud.
eŚergśśszczędŚym i OZE lub
posiada upr. budowlane)

Propozycja zmian

Niezależny system kontroli (Art. 18)
Dyrektywa EPBD

Sposób wdrożenia

Propozycja zmian

UstaŚświeŚie ŚiezależŚych
systemów kśŚtrśli wiadectw
charakterystyki energetycznej i
sprawśzdań z przeglądów
systemów ogrzewania i
klimatyzacji

RśzpśrządzeŚie Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia
17 lutego 2015 r. w sprawie
sposobu dokonywania i
szczegółśwegś zakresu
weryfikacji wiadectw
charakterystyki energetycznej
śraz prśtśkśłów z kśŚtrśli
systemu ogrzewania lub
systemu klimatyzacji

WprśwadzeŚie szczegółśwych i
jasnych procedur weryfikacji
Wprowadzenie procedury
śdwśłaŚia się śd ŚegatywŚej
weryfikacji.
SprecyzśwaŚie sfśrmułśwaŚia z
rśzpśrządzeŚia „prawidłśwś ci
i rzetelŚś ci śkre leŚia daŚych”

System
kontroli jako ci

Źródło: BPIE Energy Performance Certificates EPC
across the EU.A mapping of national approaches
2014

Stan wdrożenia strategii zwiększania
efektywno ci energetycznej budynków
w Polsce

Źródło: Synthesis Report on the
assessment of Member States'
building renovation strategies
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