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Szanowni Pañstwo, 

Oficyna Wydawnicza POLCEN oddaje do r¹k Pañstwa pu-
blikacjê pt. Kompendium podstaw budownictwa energoefek-
tywnego z elementami ekoprojektowania autorstwa dr. hab. in¿.
Leszka Laskowskiego – em. prof. PW, który od wielu lat zaj-
muje siê zagadnieniami fizyki budowli, architechnologii oraz
infrastruktury technicznej budynków. 

Publikacja stanowi rozszerzone i uaktualnione wydanie ksi¹¿-
ki pt. Lesksykon podstaw budownictwa niskoenergoch³onnego. 

Tematyka energoefektywnoœci jest obecnie niezmiernie
wa¿na, gdy¿ zmierzamy w stronê gospodarki opartej na czystej
energii i tego trendu nie da siê odwróciæ –  powiedzia³ b. pre-
zydent USA Barack Obama. Chodzi w tym przypadku g³ównie
o wykorzystanie odnawialnych Ÿróde³ energii (OZE). 

Dlatego te¿ ksi¹¿ka ta stanowi nieodzown¹ pomoc dla
wszystkich osób zawodowo zajmuj¹cych siê projektowaniem,
nadzorem, budow¹ i monta¿em urz¹dzeñ i instalacji oraz ich
eksploatacj¹. A jej „kieszonkowa” forma i kompleksowo ujêta
treœæ bêdzie dogodna zapewne nie tylko dla studentów, lecz
tak¿e kursantów przygotowuj¹cych siê do uzyskania upraw-
nieñ budowlanych, w szczególnoœci na uprawnienia do sporz¹-
dzania œwiadectw charakterystyki energetycznej budynków. 

W tym miejscu chcia³bym szczególnie podziêkowaæ Panu
profesorowi dr. hab. in¿. Piotrowi Klemmowi za pozytywn¹
i rzeteln¹ opiniê oraz utwierdzenie o s³usznoœci i potrzebie wy-
dania takiego opracowania. Podziêkowania nale¿¹ siê równie¿
Panu profesorowi dr. hab. in¿. Leonardowi Runkiewiczowi za
wstêpn¹ pozytywn¹ ocenê merytoryczn¹ tej publikacji. 
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Kompendium zawiera 716 hase³, 122 rysunki, 43 tabele,
101 formu³ matematycznych, 203 pozycje bibliograficzne,
w tym 105 pozycji podstawowych, 23 encyklopedie, s³owniki
itp., 36 przepisów prawnych i techniczno-budowlanych oraz
39 norm. 

Ryszard Sobolewski
wydawca

Od Wydawcy
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£ódŸ 21.02.2017

Opinia
o opracowaniu pt. 

„Kompendium podstaw budownictwa 
energoefektywnego z elementami ekoprojektowania”
Autor: dr hab. in¿. Leszek Laskowski, em. prof. Politechniki Warszawskiej

W opracowaniu podjêty zosta³ wa¿ny i aktualny temat doty-
cz¹cy budownictwa energoefektywnego. Coraz czêœciej spoty-
kamy siê z niekonwencjonalnymi rozwi¹zaniami projektowy-
mi (architektonicznymi, budowlanymi i instalacyjnymi), które
maj¹ pretendowaæ do obiektów niskoenergoch³onnych. W ta-
kiej sytuacji odczuwa siê wyraŸn¹ potrzebê opracowania w po-
staci skondensowanej kompendium budownictwa energoefek-
tywnego wraz z dodatkowymi elementami ekoprojektowania. 

Podjêta przez Autora próba opracowania mo¿e byæ przyjêta bar-
dzo pozytywnie. Nabiera to szczególnego znaczenia w czasie, kiedy
problem oszczêdnoœci energii odgrywa coraz wiêksz¹ rolê. Szcze-
gólnego podkreœlenia wymaga te¿ fakt, ¿e Autorem opracowania jest
osoba legitymuj¹ca siê bardzo du¿ym doœwiadczeniem i wiedz¹ wy-
niesion¹ z wieloletniej dzia³alnoœci zawodowej i dydaktycznej. 

Usystematyzowanie kilkuset pojêæ, definicji i okreœleñ czê-
sto spotykanych w oficjalnych dokumentach i publikacjach po-
œwiêconych szeroko rozumianym podstawom architechnologii
obiektów niskoenergoch³onnych jest bardzo cenne. Podkreœle-
nia wymaga równie¿ fakt nawi¹zania w opracowaniu do aktu-
alnych przepisów prawnych i techniczno-budowlanych obo-
wi¹zuj¹cych w kraju, jak i w dyrektywach Unii Europejskiej,
a tak¿e uznanych w Polsce norm miêdzynarodowych. 
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Przedstawiony materia³ podany zosta³ w zwartej formie,
a has³a zosta³y uporz¹dkowane alfabetycznie wraz z niezbêd-
nymi odwo³aniami. G³ówny nacisk Autor po³o¿y³ na tematykê
i terminologiê przyjmowan¹ w architekturze, budownictwie
i in¿ynierii œrodowiska. S³usznie zamieszczono objaœnienia
wybranych pojêæ przyjêtych z innych dziedzin wiedzy, w celu
zapobie¿enia b³êdnej ich interpretacji. 

Opracowanie jest adresowane do szerokiego grona osób
zwi¹zanych bezpoœrednio lub poœrednio z projektowaniem,
eksploatacj¹ praz propagowaniem niskoenergoch³onnego bu-
downictwa. Opiniowane kompendium (podstaw budownictwa
energoefektywnego) zainteresuje z pewnoœci¹ studentów, s³u-
chaczy studiów podyplomowych i doktorskich oraz doradców
energetycznych, a w szczególnoœci s³uchaczy kursów na audy-
torów energetycznych. 

Uwa¿am, ¿e opiniowana pozycja ma du¿e znaczenie prak-
tyczne. Opracowanie pod wzglêdem merytorycznym nie budzi
zastrze¿eñ, a przyjêty uk³ad jest w pe³ni prawid³owy. Podana
w opracowaniu terminologia oraz przyjête oznaczenia, jed-
nostki i symbole s¹ równie¿ w³aœciwe. 

Jednoczeœnie nale¿y zaznaczyæ, ¿e materia³ podany w opra-
cowaniu zosta³ przygotowany z du¿¹ starannoœci¹, st¹d brak
uwag redakcyjnych. 

Dokonuj¹c ostatecznego podsumowania, uwa¿am, ¿e „Kom-
pendium podstaw budownictwa energoefektywnego z elemen-
tami ekoprojektowania” autorstwa Prof. dr hab. in¿. Leszka
Laskowskiego mo¿e byæ dopuszczone do dalszych prac zwi¹-
zanych z przygotowaniem do druku. 

Prof. dr hab. in¿. Piotr Klemm
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Od Autora

Przekonanie o sensownoœci promowania eko- i energoefek-
tywnych budynków wytycza wspó³czesnemu budownictwu
g³ówne kierunki myœlenia i dzia³ania oraz dostarcza coraz bar-
dziej wyrafinowanych wzorców obiektów bêd¹cych material-
nym wyrazem doktryny zrównowa¿onego rozwoju. Jeœli sen-
sownoœæ ta budzi jeszcze czyjeœ w¹tpliwoœci, to na ogó³ dzieje
siê tak wskutek albo kompletnej ignorancji, albo przestarza³ej,
zbyt ogólnikowej, fragmentarycznej lub tendencyjnie wybiór-
czej wiedzy. Niestety, rzetelna i obiektywna informacja,
zw³aszcza akcentuj¹ca komercyjne aspekty budownictwa, roz-
mywa siê w powodzi populizmu i pustos³owia cechuj¹cych na-
iwn¹ publicystykê i agresywn¹ reklamê o znamionach agitacji
dyktowanej partykularnymi interesami. 

Zdeklarowanym laikom trudno jest serwowaæ specjalistycz-
n¹ wiedzê, zanim nie opanuj¹ jej podstaw. Natomiast tych, któ-
rzy w sposób uprawniony aspiruj¹ do rozwi¹zywania zaawan-
sowanych problemów racjonalizacji charakterystyki u¿ytko-
wej budynków mo¿e zainteresowaæ usystematyzowanie pod-
staw energoefektywnego budownictwa oraz ich powi¹zanie
z zasadami projektowania obiektów proekologicznych. Taka
refleksja przyœwieca³a autorowi „Leksykonu podstaw budow-
nictwa niskoenergoch³onnego” opublikowanego przez Oficynê
Wydawnicz¹ POLCEN w 2009 r. Jego zakres eksponowa³ pro-
blematykê, któr¹ zajmuje siê fizyka cieplna budowli, przybli-
¿a³ prawid³ow¹ terminologiê i by³, si³¹ rzeczy, podporz¹dko-
wany stanowisku wyra¿onemu we wdro¿onej w³aœnie wtedy
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w Polsce unijnej dyrektywie 2002/91/WE w sprawie charakte-
rystyki energetycznej budynków, w myœl którego

nowe budynki powinny spe³niaæ minimalne wymagania
dotycz¹ce charakterystyki energetycznej, dostosowane do
lokalnego klimatu [P2]. 
Nie by³o jeszcze nader ambitnego postanowienia, zgodnie

z którym od pocz¹tku 2021 r. wszystkie nowe budynki maj¹ byæ
budynkami o niemal zerowym zu¿yciu energii, 

przy czym
œrodki s³u¿¹ce dalszej poprawie charakterystyki energe-
tycznej budynków powinny uwzglêdniaæ warunki klima-
tyczne, a tak¿e op³acalnoœæ ekonomiczn¹ [P6]. 
Pojawi³o siê ono bowiem dopiero w dyrektywie

2010/31/WE bêd¹cej przekszta³con¹ wersj¹ poprzednio wy-
mienionej. 

W europejskiej normie EN 15251:2007, uznanej w Polsce,
ale opublikowanej dopiero w 2012 r. jako PN-EN 15251:2012,
ju¿ na wstêpie zadekretowano, ¿e

deklaracja energetyczna bez deklaracji dotycz¹cej [jako-
œci] œrodowiska wewnêtrznego nie ma sensu, 
bo
koszty ponoszone przez pracodawcê, w³aœciciela budynku
oraz spo³eczeñstwo jako ca³oœæ, spowodowane z³ymi wa-
runkami œrodowiska wewnêtrznego, s¹ czêsto znacznie
wy¿sze ni¿ koszty energii w tym budynku [N11]. 
Pod koniec 2016 r. Komisja Europejska zaproponowa³a, aby

w zaplanowanej na najbli¿sze lata kolejnej edycji wymienionej

Od Autora
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dyrektywy znalaz³y siê, postulowane przez ankietowane osoby
i instytucje1, nastêpuj¹ce stwierdzenia: 

Zapotrzebowanie na energiê do celów ogrzewania i ch³o-
dzenia pomieszczeñ, przygotowania ciep³ej wody u¿ytkowej
i odpowiedniej wentylacji oblicza siê w celu zapewnienia
minimalnych poziomów zdrowia i komfortu. 
Budynki o lepszej charakterystyce energetycznej zapewnia-
j¹ swoim u¿ytkownikom wy¿sze poziomy komfortu i dobro-
stanu oraz powoduj¹ poprawê stanu zdrowia poprzez
zmniejszenie zachorowalnoœci i umieralnoœci. 
Mieszkania o odpowiednim poziomie ogrzewania i wentylacji
³agodz¹ negatywne skutki dla zdrowia […] szczególnie w po-
datnych grupach, takich jak dzieci i osoby starsze lub chore. 
Charakterystyka energetyczna budynków ma równie¿ po-
wa¿ny wp³yw na [ich] dostêpnoœæ cenow¹ […]. Oszczêd-
noœæ energii i poprawa efektywnoœci energetycznej mog¹
umo¿liwiæ gospodarstwom domowym wyjœcie z ubóstwa
energetycznego [P34]. 

Od Autora
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1 Ecofys (2015): Public Consultation on the Evaluation of the EPBD – Final
Report. Ecofys Germany GmbH, Berlin.
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Od Autora
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Ewolucja relacji miêdzy cz³owiekiem a œrodowiskiem naturalnym poprzez bu-
dynek jako podstawowy element œrodowiska zbudowanego, odzwierciedlaj¹ca
globalny rozwój cywilizacji i œwiadomoœci ekologicznej.
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Zacytowane stwierdzenia obrazuj¹ ewolucjê spojrzenia na
charakterystykê energetyczn¹ budynku przez pryzmat trzech
filarów strategii zrównowa¿onego rozwoju: ekologiczny, eko-
nomiczny i socjalny, wspieranych przez filar instytucjonalny
w postaci licznych aktów prawnych, przepisów techniczno-
-budowlanych oraz zharmonizowanych norm. Wychodz¹ na-
przeciw postulatowi nadrzêdnoœci potrzeb cz³owieka nad inte-
resami globalnej polityki i makroekonomii, ale przy za³o¿eniu,
¿e bêd¹ respektowane wymagania warunkuj¹ce poszanowanie
œrodowiska oraz paradygmat o pierwszoplanowej roli efektyw-
noœci energetycznej. Poœrednio przyznaj¹ racjê tym, którzy sto-
j¹ na stanowisku, i¿ we wspó³czesnej architechnologii klasycz-
n¹ triadê Witruwiusza piêkno-u¿ytecznoœæ-trwa³oœæ2 trzeba
uzupe³niæ, a nie zast¹piæ s³owem energia. Projektantom przy-
pominaj¹, ¿e

g³ównym celem projektowania nie jest i nie mo¿e byæ samo
dzie³o, lecz musi nim byæ dobro, które za poœrednictwem
tego dzie³a mo¿emy uczyniæ3,

a eksperymentatorów i „nawiedzonych” uœwiadamiaj¹, ¿e
wszystkich odpowiedzialnych za jakoœæ u¿ytkow¹ budynków
równie¿ dotyczy wpajana lekarzom maksyma primum non no-
cere. 

W takiej sytuacji autor uzna³, ¿e kontekst podstaw budow-
nictwa ju¿ nie tylko niskoenergoch³onnego, ale równoczeœnie
wysokoenergoefektywnego trzeba poszerzyæ. Natomiast za-
kres hase³ nale¿y uzupe³niæ o nowe pojêcia oraz zwi¹zane z ni-

Od Autora
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2 Witruwiusz: O architekturze ksi¹g dziesiêæ. Seria: Biblioteka Antyczna.
Prószyñski i Ska, Warszawa 2004.
3 Twarowski M.: Karta zadañ, obowi¹zków i odpowiedzialnoœci architekta-
-humanisty. Komunikat SARP 1975, 1.
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mi okreœlenia dotycz¹ce jakoœci u¿ytkowej budynków oraz po-
szanowania œrodowiska. Znalaz³o to odzwierciedlenie w ni-
niejszej publikacji, która – pod zmienionym tytu³em – jest roz-
budowan¹ wersj¹ pierwszego wydania „Leksykonu podstaw
budownictwa niskoenergoch³onnego”. Forma przekazu, cel
i adresaci kompendium s¹ takie same. Zdecydowanie wzros³a
liczba hase³, a treœæ wielu z nich uzupe³niono w³asnymi ko-
mentarzami. Zwiêkszono liczbê rysunków, tabel oraz formu³
matematycznych, które konkretyzuj¹ niektóre definicje. Ca-
³oœæ oparto na dostêpnych autorowi wartoœciowych Ÿród³ach
literaturowych. W miarê mo¿liwoœci zadbano o to, aby od-
zwierciedla³y one aktualny stan wiedzy i legislacji do koñca
2016 r. Fakt, i¿ w przewa¿aj¹cej liczbie s¹ to opracowania za-
graniczne, nie napawa autora optymizmem. Niniejsze kompen-
dium, podobnie jak wspomniany leksykon, nale¿y traktowaæ
przede wszystkim jako podrêczny informator oraz przewodnik
po zagadnieniach sk³adaj¹cych siê na skondensowane podsta-
wy budownictwa eko- i energoefektywnego, zachêcaj¹cy do
siêgania po monografie, podrêczniki oraz opracowania przy-
czynkowe. Korzystaj¹cym z kompendium warto tu przypo-
mnieæ, ¿e

wiedzê buduje siê z faktów, jak dom z cegie³; ale samo na-
gromadzenie faktów nie jest jeszcze wiedz¹, tak jak stos
u³o¿onych cegie³ nie jest domem4.
Stopieñ szczegó³owoœci objaœnieñ pojêæ z tych dziedzin na-

uki i techniki, w których autor nie czuje siê kompetentny by³-
by na pewno wy¿szy, gdyby kompendium by³o prac¹ zbioro-
w¹. Równie¿ w³asna interpretacja nowych, jeszcze nieobec-

Od Autora
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4 Henri Poincare (1854-1912), prof. Sorbony, matematyk, fizyk i filozof (cyt.
za [E16]).

Materia chroniony prawem autorskim i wydawniczym. Copyright Polcen Sp. z o.o.



nych w miarodajnych Ÿród³ach literaturowych, b¹dŸ kontro-
wersyjnych pojêæ mo¿e byæ dyskusyjna. Na pewno zaci¹¿y³y
na niej zarówno specjalnoœæ naukowa, jak i wykrystalizowany
w toku kilkudziesiêcioletniej dzia³alnoœci zawodowej punkt
widzenia wpojony autorowi przez znakomitych, nieod¿a³owa-
nej pamiêci Nauczycieli: prof. W³adys³awa P³oñskiego
( 2009), doc. Jerzego Makowieckiego ( 2013), prof. Teresê
Jêdrzejewsk¹-Œcibak ( 2014), prof. Witolda Wasilewskiego
( 2015). Ich odejœcie zamknê³o ca³¹ epokê w fizyce budowli
i in¿ynierii œrodowiska, a uczniów, do grona których autor
oœmiela siê zaliczaæ, pozbawi³o cenionych autorytetów. Za
przekazan¹ wiedzê, opiekê i pomoc w pracy naukowej, a tak-
¿e okazywan¹ przez wiele lat ¿yczliwoœæ i wyrozumia³oœæ jest
on Im niezmiernie wdziêczny, czego wyrazem niech bêdzie
równie¿ i ta, nieprzypadkowa w tym miejscu, dygresja. 

Mi³ym obowi¹zkiem jest wyra¿enie wdziêcznoœci tym
wszystkim, którzy przyczynili siê do sfinalizowania przedsiê-
wziêcia, czyli ostatecznej edycji niniejszej ksi¹¿ki. Serdecznie
dziêkujê Panu Profesorowi Piotrowi Klemmowi za jej zrecen-
zowanie, Panu Prezesowi, in¿. Ryszardowi Sobolewskiemu,
a za Jego poœrednictwem ca³emu zespo³owi pracowników Ofi-
cyny Wydawniczej POLCEN, za jej opublikowanie. Osobne
wyrazy sympatii i wdziêcznoœci kierujê do Pani Aleksandry
Kurzep za wnikliw¹ korektê maszynopisu, profesjonaln¹ re-
dakcjê ksi¹¿ki oraz takt i cierpliwoœæ. 

Od Autora
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ACTIVE HOUSE (dos³ownie – dom aktywny) – zgodnie
z wypracowan¹ przez Active House Alliance (AHA) holistyczn¹
koncepcj¹ budynku ekoaktywnego – nowy albo dog³êbnie
zmodernizowany budynek mieszkalny lub obiekt u¿ytecznoœci
publicznej zaprojektowany, wzniesiony i u¿ytkowany w sposób
harmonizuj¹cy 3 „filary” odzwierciedlaj¹ce jego proekologiczny
charakter, a mianowicie: 

1. zdrowe i komfortowe warunki œrodo-
wiska wewnêtrznego, 

2. wysok¹ efektywnoœæ energetyczn¹, 
3. poszanowanie œrodowiska natural-

nego i zbudowanego, a w tym – za-
sobów przyrody oraz miejscowej
tradycji kulturowej. 

AHA proponuje, aby jakoœæ u¿ytkow¹
budynku pretenduj¹cego do miana Acti-
ve House kwantyfikowaæ i oceniaæ
w czterostopniowej skali wartoœci dzie-
wiêciu wskaŸników, tj. po trzy w ka¿dym
z wymienionych tu „filarów”. Stopieñ
pierwszy odzwierciedla najwy¿szy (nie-
w¹tpliwie najdro¿szy), a stopieñ czwarty
– najni¿szy (ale jeszcze akceptowalny)
cz¹stkowy poziom jakoœci u¿ytkowej.
W opracowaniu [35] wymieniono poni¿-

35

A

Rys. A1. Znak rozpo-
znawczy budynku za-
projektowanego zgod-
nie z koncepcj¹ opra-
cowan¹ przez miêdzy-
narodowy Sojusz na
Rzecz Domu Aktywne-
go (Active House Al-
liance).
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sze parametry jako miarodajne do oceny i klasyfikacji budyn-
ków mieszkalnych.

1. W zakresie jakoœci œrodowiska wewnêtrznego: 
1.1. œredni wspó³czynnik oœwietlenia wnêtrz œwiat³em dzien-

nym ADF oraz czas insolacji tsol, 
1.2. ekstremalne wartoœci temperatury odczuwalnej: mini-

malna To min w sezonie ogrzewczym oraz maksymalna
To max w porze letniej, 

1.3. przewy¿szenie stê¿enia dwutlenku wêgla ΔcCO2 w po-
wietrzu wewnêtrznym w odniesieniu do poziomu charak-
teryzuj¹cego powietrze atmosferyczne. 

2. W zakresie efektywnoœci energetycznej: 
2.1. wskaŸnik rocznego jednostkowego zapotrzebowania na

energiê koñcow¹ EK do celów wymienionych w EPBD, 
2.2. udzia³ dostêpnych na miejscu lub w pobli¿u OZE w po-

kryciu rocznego zapotrzebowania na energiê koñcow¹
uOZE, 

2.3. wskaŸnik rocznego jednostkowego wykorzystania energii pier-
wotnej EP. 

3. W zakresie poszanowania œrodowiska: 
3.1. wskaŸniki obci¹¿enia œrodowiska stanowi¹ce tzw. œlad

ekologiczny (ecological footprint) z tytu³u istnienia i u¿yt-
kowania budynku, ze szczególnym uwzglêdnieniem po-
tencja³u ryzyka globalnego ocieplenia klimatu GWP, 

3.2. stopieñ zmniejszenia zu¿ycia œwie¿ej wody ΔVw w sto-
sunku do krajowego normatywu, 

3.3. udzia³y odzyskiwalnych materia³ów uMR oraz wyrobów
certyfikowanych uCER, tj. legitymuj¹cych siê deklaracj¹
œrodowiskow¹ uEPD. 

W ka¿dym przypadku zaproponowano iloœciowe kryteria
charakteryzuj¹ce poszczególne cztery stopnie cz¹stkowej ja-
koœci u¿ytkowej, a tak¿e wyspecyfikowano szereg uzupe³niaj¹-
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cych kryteriów jakoœciowych dotycz¹cych kwestii niemo¿liwych
lub nazbyt w takim ujêciu trudnych do skwantyfikowania (np.
warunki akustyczne wnêtrz, uci¹¿liwoœæ zapachów, odczucia
estetyczne itp.). W opracowaniu [24] zasugerowano, aby mia-
rodajne kryteria iloœciowe skorelowaæ z granicznymi wartoœcia-
mi wymienionych tu parametrów fizycznych i technicznych
obowi¹zuj¹cymi w danym pañstwie (dlatego w niniejszym
kompendium zrezygnowano z przytoczenia specyfikacji za-
wartej w opracowaniu [35] jako niekoniecznie miarodajnej dla
Polski). 

Zaproponowany przez AHA sposób kompleksowej oceny ja-
koœci u¿ytkowej budynków jest œwiadomie uproszczony w sto-
sunku do uznanych metod w rodzaju LEED, BREEAM, DGNB,
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Rys. A2. Sporz¹dzone w oparciu o metodê zaproponowan¹ przez AHA wykre-
sy ilustruj¹ce poziomy jakoœci u¿ytkowej dwu budynków niskoenergoch³on-
nych, dla których tak¹ sam¹ charakterystykê energetyczn¹ osi¹gniêto dwoma
alternatywnymi sposobami, tj. a) aktywnego (konwencjonalnego) i b) pasywne-
go kszta³towania warunków œrodowiska wewnêtrznego. Zdaniem AHA, takie
wykresy spe³niaj¹ funkcjê czytelnych i zrozumia³ych dla wszystkich œwiadectw
charakterystyki u¿ytkowej. Na rynku mog¹ zaœ byæ kart¹ przetargow¹ w trans-
akcjach kupna-sprzeda¿y lub argumentem przy uzgadnianiu wysokoœci czyn-
szu [24].
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BEZPIECZEÑSTWO ENERGETYCZNE – wed³ug usta-
wy [P24] – stan gospodarki umo¿liwiaj¹cy pokrycie bie¿¹cego
i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa
i energiê w sposób technicznie oraz ekonomicznie uzasadnio-
ny, przy zachowaniu wymagañ ochrony œrodowiska. Potocznie
– brak bezpoœrednich lub poœrednich zale¿noœci gospodarki od
pojedynczego noœnika energii b¹dŸ od jednego jej dostawcy. 

Za jeden z oddolnych filarów bezpieczeñstwa energetyczne-
go uznaje siê budynki zero-energoch³onne [86]. 
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Rys. B1. Bezw³adnoœæ cieplna obudowy pomieszczeñ jest œciœle zwi¹zana
z masywnoœci¹ przegród budowlanych.
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BEZW£ADNOŒÆ CIEPLNA – w odniesieniu do przegro-
dy budowlanej – w³aœciwoœæ polegaj¹ca na jej zdolnoœci do t³u-
mienia wahañ temperatury w pomieszczeniu (wewnêtrznej)
w odpowiedzi na chwilowe zmiany temperatury otoczenia (ze-
wnêtrznej). 

Statecznoœæ cieplna pomieszczenia

BIA£Y CERTYFIKAT – dokument potwierdzaj¹cy okreœlo-
ne zmniejszenie faktycznego zapotrzebowania na energiê
osi¹gniête przez firmê dzia³aj¹c¹ na rynku energii; tak¿e syno-
nim œwiadectwa efektywnoœci energetycznej. 

BILANS CIEPLNY BUDYNKU – wed³ug normy [N27] –
bilans energetyczny, sporz¹dzany dla okresu obliczeniowego
(pojedynczego miesi¹ca lub ca³ego standardowego sezonu
ogrzewczego). Równanie bilansowe obejmuje: 

1) straty na drodze przenikania ciep³a przez wszystkie kom-
ponenty obudowy pomieszczeñ ogrzewanych (Qt); 

2) ciep³o niezbêdne do podgrzania powietrza wentylacyjne-
go do temperatury wewnêtrznej z ewentualnym uwzglêd-
nieniem ciep³a odzyskanego z powietrza usuwanego
z budynku (Qv); 

3) u¿yteczn¹ do ogrzewania pomieszczeñ czêœæ zysków cie-
p³a w wyniku nas³onecznienia wnêtrz zw³aszcza przez
transparentne komponenty ich obudowy zewnêtrznej
(Qs); 

4) u¿yteczn¹ do ogrzewania pomieszczeñ czêœæ, tzw. we-
wnêtrznych zysków ciep³a, pochodz¹cych ze Ÿróde³ in-
nych ni¿ urz¹dzenie ogrzewcze, a w tym ciep³o przemia-
ny metabolicznej zachodz¹cej w organizmach ludzi oraz
ciep³o emitowane przez elementy technicznego wyposa-
¿enia wnêtrz i ich oœwietlenia elektrycznego (Qi); 

podstaw budownictwa energoefektywnego
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5) straty przy wytwarzaniu ciep³a w Ÿródle, na przesyle do
poszczególnych pomieszczeñ i przy regulacji systemu
ogrzewczego. 

Bilans sk³adników 1)÷4) okreœla zapotrzebowanie na ciep³o
u¿yteczne do ogrzewania pomieszczeñ. Sk³adniki wymienione
w punkcie 5) uwzglêdnia siê dodatkowo przy ustaleniu zapo-
trzebowania na energiê koñcow¹ (dostarczon¹ do budynku). 

BILANS ENERGETYCZNY – systematyczne, porównaw-
cze zestawienie strumieni, a zarazem przedstawienie prze-
mian energii w rozpatrywanym uk³adzie termodynamicznym
stanowi¹cym okreœlony system. Obejmuje energiê doprowa-
dzon¹ z zewn¹trz, generowan¹ w danym systemie, wykorzy-

Kompendium

54

Spó³ka z o.o.

B

Rys. B2. Schematy pogl¹dowy i blokowy objaœniaj¹ce strukturê bilansu ciepl-
nego budynku i okreœlaj¹ce sezonowe zapotrzebowanie na ciep³o u¿yteczne
do ogrzewania pomieszczeñ.
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stan¹ w nim oraz rozpraszan¹ do jego otoczenia. Podstaw¹ bi-
lansu energetycznego jest pierwsza zasada termodynamiki,
czyli zasada zachowania energii. W zagadnieniach technicz-
nych bilans ten s³u¿y m.in. do kwantyfikacji jakoœci przemian
energetycznych. Jego szczególnym przypadkiem jest bilans
cieplny budynku.
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Rys. B3. Bilans energetyczny budynku wg normy [N27].

Rys. B4. Bilans cieplny budynku mieszkalnego lub obiektu zamieszkania
zbiorowego wg normy [N17].
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bów przyrody, a w szczególnoœci – energii, wody i surowców
budowlanych. 

BUDYNEK ENERGOAKTYWNY – koncepcja budynku
proekologicznego, który – dziêki wysokiej jakoœci ochrony
cieplnej oraz niekonwencjonalnej i efektywnej infrastrukturze
technicznej – pozyskuje i generuje energiê z odnawialnych
Ÿróde³ w iloœci pokrywaj¹cej co najmniej wiêkszoœæ w³asnych
potrzeb eksploatacyjnych. 

BUDYNEK ENERGOEFEKTYWNY – koncepcja budyn-
ku proekologicznego a zarazem zdecydowanie niskoenergo-
ch³onnego oparta na triadzie zasad Trias Energetica, z któr¹
skorelowano ramow¹ definicjê budynku o niemal zerowym zu-
¿yciu energii. 

Koncepcja budynku energoefektywnego wywodzi siê z jed-
noznacznie technologicznego nurtu architektury XX wieku, wy-
ros³ego z etosu techniki i ekonomii, a tak¿e przekonania siê
twórców do potencja³u mo¿liwoœci, jakie daje wdra¿anie zdo-
byczy nauki oraz nowoczesnej technologii. Kluczow¹ rolê
w tym przekonaniu siê odegra³ globalny sukces klasycznego
ju¿ dziœ standardu budynku pasywnego, opartego na nauko-
wych przes³ankach fizyki budowli i wykorzystaniu szeregu in-
nowacyjnych w swoim czasie rozwi¹zañ budowlanych oraz in-
stalacyjnych. W drugiej dekadzie XXI wieku docelowym roz-
wi¹zaniem budynku energoefektywnego sta³a siê koncepcja
budynku o niemal zerowym zu¿yciu energii, wynikaj¹ca przede
wszystkim z przes³anek globalnej polityki ekoenergetycznej. 

BUDYNEK ENERGOOSZCZÊDNY – pierwotne i nadal
jeszcze popularne, choæ nie ca³kiem poprawne, okreœlenie bu-
dynku niskoenergoch³onnego. Budynek jako zmaterializowany

59

podstaw budownictwa energoefektywnego
Spó³ka z o.o.

B

Materia chroniony prawem autorskim i wydawniczym. Copyright Polcen Sp. z o.o.



efekt dzia³alnoœci inwestycyjnej nie potrzebuje do swego istnie-
nia specjalnych nak³adów energii, wiêc nie jest bezpoœrednio
zainteresowany jej oszczêdzaniem. Oszczêdna, racjonalna
i efektywna albo rozrzutna i marnotrawna mo¿e okazaæ siê na-
tomiast – z ró¿nych przyczyn – jego eksploatacja, czemu
sprzyjaj¹ b¹dŸ przeszkadzaj¹ okreœlone rozwi¹zania architek-
toniczno-budowlane, wyposa¿enie sk³adaj¹ce siê na infra-
strukturê techniczn¹ oraz postêpowanie u¿ytkowników. 

BUDYNEK HELIOAKTYWNY – koncepcja budynku
energoaktywnego mo¿liwie wszechstronnie przystosowanego
do wykorzystania fototermicznej i fotoelektrycznej konwersji
energii promieniowania s³onecznego w zakresie adekwatnym
do uwarunkowañ ekonomicznych i lokalnego klimatu.
W szczególnoœci jest to budynek przystosowany do pasywne-
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Rys. B5. Przystosowanie budynku do pasywnego ogrzewania s³onecznego:
a) w systemie zysków bezpoœrednich – du¿e okna skierowane na po³udnie
i masywne przegrody wewnêtrzne, b) w systemie zysków poœrednich – ma-
sywna œciana kolektorowo-akumulacyjna za oszklon¹ przestrzeni¹ buforow¹.
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go ogrzewania s³onecznego, ewentualnie (opcjonalnie) wypo-
sa¿ony w urz¹dzenie heliogrzewcze, wspomagaj¹ce przygoto-
wanie ciep³ej wody, a w sprzyjaj¹cych warunkach klimatycz-
nych tak¿e ogrzewanie pomieszczeñ oraz (równie¿ opcjonal-
nie i obecnie w Polsce raczej perspektywicznie) w urz¹dzenie
fotoelektryczne. 

Istniej¹ przes³anki przemawiaj¹ce za s³usznoœci¹ tezy mó-
wi¹cej, ¿e przemyœlana synteza koncepcji budynku helioak-
tywnego i pasywnego jest w wielu przypadkach równoznaczna
z racjonaln¹ koncepcj¹ budynku o niemal zerowym zu¿yciu
energii (nZEB). Dotyczy to zw³aszcza ma³ych budynków
mieszkalnych. 
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Rys. B6. Przyk³adowy schemat urz¹dzenia heliogrzewczego wspó³pracuj¹ce-
go z wymiennikiem s³u¿¹cym do odzyskiwania ciep³a z powietrza wentylacyj-
nego.
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zawarto w opracowaniu [68] prezentuj¹cym w tym zakresie
stanowisko administracji rz¹dowej. 

Budynek energoefektywny, Budynek niskoenergo-
ch³onny, Budynek o niemal zerowym zu¿yciu energii (nZEB) 

BUDYNEK PASYWNY – budynek niskoenergoch³onny,
w którym komfortowy poziom wewnêtrznych warunków ciepl-
nych w ci¹gu ca³ego roku utrzymuje siê bez potrzeby wykorzy-
stywania tradycyjnego urz¹dzenia ogrzewczego (domyœlnie –
najczêœciej centralnego ogrzewania wodnego) i mechaniczne-
go (aktywnego) ch³odzenia wnêtrz. 

Tak¹ koncepcjê budynku niskoenergoch³onnego, integruj¹c¹
rolê ochrony cieplnej i infrastruktury technicznej w zwiêkszaniu
wynikowej efektywnoœci energetycznej, oparto na dwu za³o¿e-
niach: 

1) zapewnienia zdecydowanie wysokiego poziomu ochrony
cieplnej, tj. izolacyjnoœci termicznej i szczelnoœci powietrz-
nej ca³ej zewnêtrznej obudowy pomieszczeñ o regulowa-
nej temperaturze, 

2) korzystania z urz¹dzenia mechanicznej wentylacji na-
wiewno-wywiewnej wyposa¿onej w wymiennik (z regu³y –
rekuperator) s³u¿¹cy do odzyskiwania ciep³a lub ch³odu
z powietrza usuwanego oraz (opcjonalnie) gruntowy wy-
miennik ciep³a do wstêpnego podgrzewania lub sch³adza-
nia powietrza nawiewanego. 

Koncepcja budynku pasywnego spe³nia wiêc dwie z trzech
zasad dochodzenia do wysokiej efektywnoœci energetycznej
budynku uporz¹dkowanych w trójstopniow¹ sekwencjê Trias
Energetica. 

Globalne uto¿samienie omawianego tu okreœlenia z rozpro-
pagowan¹ w ostatniej dekadzie XX wieku jednoznacznie zde-
finiowan¹ pierwotn¹ koncepcj¹ Passivhaus (dos³ownie – domu
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Rys. B12. Schemat objaœniaj¹cy koncepcjê budynku pasywnego jako obiektu,
w którym celowo zintegrowano elementy strukturalne ochrony cieplnej po-
mieszczeñ z nowoczesn¹, niekonwencjonaln¹ infrastruktur¹ techniczn¹ [57]: 
1) przegrody zewnêtrzne o zdecydowanie wysokiej izolacyjnoœci termicznej;
2) helioaktywne elementy strukturalne; 3) urz¹dzenie heliogrzewcze c.w.u.;
4) urz¹dzenie wentylacyjne nawiewno-wywiewne wspó³pracuj¹ce z pomp¹
ciep³a oraz wymiennikami do pozyskiwania lub odzyskiwania ciep³a – grunto-
wym regeneratorem (4a) i powietrznym rekuperatorem (4b); instalacja c.w.u. –
zasadnicza heliogrzewcza (5a) i uzupe³niaj¹ca, niezbêdna w zimie (5b);
6) urz¹dzenie ogrzewcze o relatywnie ma³ej mocy cieplnej rzêdu 10 W/m2,
z regu³y lokalne – wykorzystywane sporadycznie (6a), niekiedy równie¿ cen-
tralne – uzasadnione w niektórych strefach klimatycznych, ale uruchamiane
tylko przy ekstremalnie niskiej temperaturze zewnêtrznej (6b); 7) wysoko
sprawne, dwufunkcyjne, konwencjonalne Ÿród³o ciep³a gwarantuj¹ce nieza-
wodn¹ pracê urz¹dzeñ grzewczych (5a) i (6b). 
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CENTRALA KLIMATYZACYJNA CENTRALA
WENTYLACYJNA

CECHA – w³aœciwoœæ charakteryzuj¹ca pod jakimœ wzglê-
dem istotê, przedmiot, czynnoœæ lub stan. Mo¿e ona byæ: 

mierzalna, je¿eli jej wartoœæ jest okreœlona liczb¹ mianowan¹, 
niemierzalna, je¿eli jej wartoœæ jest wyra¿ona przez porów-
nanie ze wzorcem s³ownie lub w umownej punktacji. 

CENTRALA WENTYLACYJNA – zestawienie zespo³ów
i urz¹dzeñ dobranych w celu uzdatnienia oraz rozprowadzenia
powietrza, obecnie najczêœciej wykonanych w postaci prefa-
brykowanych modu³ów o jednakowych, wzajemnie do siebie
dopasowanych przekrojach poprzecznych. 

CERTYFIKAT – wystawiony przez upowa¿nion¹ do tego
instytucjê lub organ administracji pañstwowej dokument
stwierdzaj¹cy jakoœæ, stan techniczny lub umiejêtnoœci zawo-
dowe, niekiedy uprawniaj¹cy do u¿ywania specjalnego znaku.
Mianem tym okreœla siê, miêdzy innymi, œwiadectwo charakte-
rystyki energetycznej budynku. 

Atest

CHARAKTERYSTYKA – zbiór swoistych cech przedmio-
tu lub zjawiska wyodrêbniaj¹cych je spoœród innych. W fizyce
i technice – tak¿e zale¿noœæ miêdzy wielkoœciami opisuj¹cymi
element, urz¹dzenie lub ich uk³ad. 

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU: 
wed³ug dyrektywy [P6] – obliczona lub zmierzona iloœæ
energii potrzebnej do zaspokojenia zapotrzebowania zwi¹-
zanego z typowym u¿ytkowaniem budynku, obejmuj¹ca
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przede wszystkim energiê wydatkowan¹ na potrzeby
ogrzewania, ch³odzenia, wentylacji, zaopatrzenia w ciep³¹
wodê i oœwietlenia pomieszczeñ; 
wed³ug [P12] – opracowanie zawieraj¹ce zbiór danych
i wskaŸników energetycznych budynku okreœlaj¹cych ca³ko-
wite obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na energiê przy
uwzglêdnieniu krajowych warunków klimatycznych oraz wy-
magañ dotycz¹cych jakoœci œrodowiska wewnêtrznego; 
wed³ug ustawy [P32] – zbiór danych i wskaŸników energe-
tycznych budynku lub czêœci budynku okreœlaj¹cych ca³ko-
wite zapotrzebowanie na energiê niezbêdn¹ do ich u¿ytko-
wania zgodnego z przeznaczeniem w okreœlonych warun-
kach klimatycznych; 
w szerszym ujêciu – rodzaj charakterystyki jakoœciowej in-
formuj¹cy o wielkoœci zapotrzebowania na energiê wyko-
rzystywan¹ przy u¿ytkowaniu obiektu zgodnie z jego prze-
znaczeniem, a poœrednio – równie¿ o efektywnoœci ener-
getycznej systemu utworzonego przez przyjête rozwi¹za-
nia budowlane i instalacyjne. 

Charakterystyka energetyczne jest kluczowym czynnikiem
jakoœci u¿ytkowej budynków, na co zwróci³a uwagê Komisja
Europejska we wniosku [P34] uzasadniaj¹cym potrzebê dru-
giej nowelizacji EPBD, stwierdzaj¹c, ¿e: 

budynki o lepszej charakterystyce energetycznej zapew-
niaj¹ swoim u¿ytkownikom poziom komfortu… oraz powo-
duj¹ poprawê stanu zdrowia poprzez zmniejszenie œmier-
telnoœci i umieralnoœci; 
mieszkania o odpowiednim poziomie ogrzewania i wenty-
lacji ³agodz¹ negatywne skutki dla zdrowia powodowane
przez wilgoæ, szczególnie w podatnych grupach, takich jak
dzieci i osoby starsze oraz osoby z wczeœniej wystêpuj¹cy-
mi chorobami; 
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charakterystyka energetyczna budynków ma równie¿ po-
wa¿ny wp³yw na dostêpnoœæ cenow¹ budynków i ubóstwo
energetyczne. 

Ujednolicon¹ metodykê wyznaczania charakterystyki ener-
getycznej, obowi¹zuj¹c¹ przy sporz¹dzaniu jej œwiadectwa lub
na potrzeby czêœci opisowej projektu architektoniczno-budowl-
anego, zawiera rozporz¹dzenie [P15]. W Polsce dotychczas
nie zdecydowano siê na obligatoryjn¹ kategoryzacjê jakoœci
charakterystyki energetycznej budynków, choæ stosowne pró-
by by³y ju¿ kilkukrotnie podejmowane [P10], [P11], [P12]. 

Zintegrowana charakterystyka energetyczna budynku
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Rys. C1. Ewolucja zakresu obligatoryjnej charakterystyki energetycznej obiek-
tów budowlanych: od specyfikacji w³aœciwoœci cieplno-wilgotnoœciowych po-
szczególnych komponentów zewnêtrznej obudowy pomieszczeñ o regulowa-
nej temperaturze powietrza wewnêtrznego, z czasem uzupe³nianych parame-
trami charakteryzuj¹cymi urz¹dzenia techniczne, do kompleksowego opisu
systemu, który tworz¹ budynki wraz z indywidualn¹, lokaln¹ i scentralizowan¹
infrastruktur¹ techniczn¹.
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PEI – intensywnoœæ wykorzystywania energii pierwotnej ze
Ÿróde³ nieodnawialnych i odnawialnych, 
UHI – intensywnoœæ zjawiska miejskiej wyspy ciep³a mie-
rzona ró¿nic¹ temperatury powietrza miêdzy centrum mia-
sta a jego okolic¹. 

Wartoœci okreœlonych przez CEN/TC 350 wskaŸników obci¹-
¿enia œrodowiska przyrodniczego sk³adaj¹ siê na tzw. œlad
ekologiczny. 

DEKLARACJA W£AŒCIWOŒCI U¯YTKOWYCH – ob-
ligatoryjny dokument informuj¹cy o w³aœciwoœciach u¿ytko-
wych wyrobu budowlanego, czyli jego deklarowanych przez
producenta cechach odnosz¹cych siê do podstawowych wy-
magañ, upowa¿niaj¹cy do oznakowania wyrobu znakiem CE
[P23]. W szczególnoœci, krajowa deklaracja w³aœciwoœci u¿yt-
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Rys. D2. Znaki graficzne anonsuj¹ce deklaracjê œrodowiskow¹ wyrobów
budowlanych: a) unijny oraz b) polski, nadawany przez Instytut Techniki
Budowlanej.
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kowych, tj. deklaracja producenta o zgodnoœci z w³aœciw¹ Polsk¹
Norm¹ lub krajow¹ ocen¹ techniczn¹ wyrobu nieobjêtego norma-
mi zharmonizowanymi, upowa¿nia do oznakowania wyrobu zna-
kiem budowlanym B, którego wzór okreœla ustawa [P27]. 

DEPRESJA ZIMOWA ZESPÓ£ ZIMOWEJ DEPRESJI
DETAL ARCHITEKTONICZNY – drobny element dekora-

cyjny, stanowi¹cy wykoñczenie budowli na zewn¹trz i o¿ywia-
j¹cy elewacjê. Niedopracowane detale architektoniczne mog¹
byæ miejscem wystêpowania mostków cieplnych. 

DIAGNOZA TECHNICZNA – rozpoznanie sytuacji zaist-
nia³ej w danym obiekcie (m.in. w obiekcie budowlanym) na
skutek okreœlonych przyczyn, wymagaj¹ce specjalistycznej
wiedzy i specjalnych umiejêtnoœci. W zale¿noœci od rangi pro-
blemu i zakresu opracowania, diagnoza techniczna mo¿e przy-
braæ postaæ ekspertyzy technicznej, opinii technicznej lub orze-
czenia technicznego. Postêpowanie diagnostyczne odbywa
siê w czterech, kolejno nastêpuj¹cych po sobie, fazach:
1) zbieranie informacji – 2) wizja lokalna – 3) badania diagno-
styczne – 4) sporz¹dzenie raportu. 

DOKUMENT NORMALIZACYJNY – wed³ug ustawy
[P25] – niebêd¹cy aktem prawnym dokument ustalaj¹cy zasa-
dy, wytyczne b¹dŸ charakterystyki odnosz¹ce siê do ró¿nych
rodzajów dzia³alnoœci lub do ich wyników. Podstawowym doku-
mentem normalizacyjnym w Polsce jest Polska Norma (PN). 

Normalizacja, Norma, Norma techniczna

DOM – umownie, zw³aszcza w odniesieniu do obiektów
mieszkalnych i o zbli¿onym przeznaczeniu, system ³¹cz¹cy bu-
dynek z uk³adem dynamicznie pracuj¹cych urz¹dzeñ oraz
cz³owiekiem decyduj¹cym o sposobie ich u¿ytkowania. 

Kompendium
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grodach budowlanych. Wymienione procesy mo¿na okreœliæ
mianem procesów heliotermicznych, warunkiem zaœ ich efek-
tywnego oddzia³ywania na bilans cieplny jest obecnoœæ helio-
aktywnych elementów budynku.

EFEKTYWNOŒÆ – stosunek wyniku okreœlonej dzia³alno-
œci (np. gospodarczej, inwestycyjnej) lub procesu (np. tech-
nicznego) do poniesionego w tym celu nak³adu (finansowego,
rzeczowego, energetycznego itp.); pojêcie stosowane w eko-
nomii (efektywnoœæ ekonomiczna inwestycji) i z niej zapo¿y-
czone przez inne dziedziny wiedzy (np. efektywnoœæ energe-
tyczna). Okreœlenie „efektywny” oznacza „przynosz¹cy rela-
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Rys. E2. Schemat objaœniaj¹cy powstawanie efektu szklarniowego w budynku
przystosowanym do pasywnego ogrzewania s³onecznego.
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ENERGIA CIEPLNA CIEP£O

ENERGIA EKSPORTOWANA – wed³ug wytycznych
[P35] – podana dla ka¿dego noœnika iloœæ energii pozyskanej
w granicach danego systemu, wysy³ana poza te granice i tam
wykorzystywana. Pojêcie to dotyczy gospodarki energetycznej
charakteryzuj¹cej przede wszystkim budynek zero-energo-
ch³onny albo budynek plus-energoefektywny. 

ENERGIA KOÑCOWA: 
wed³ug wytycznych [P35] – podana dla ka¿dego noœnika,
dostarczona przez granicê systemu do urz¹dzeñ technicz-
nych o znanej sprawnoœci iloœæ energii pokrywaj¹ca rocz-
ne zapotrzebowanie na ciep³o do ogrzewania, ch³odzenia

121
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Rys. E7. Energia pierwotna, koñcowa i u¿yteczna – ilustracja do objaœnienia
pojêæ.
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Rys. F1. Fizyka œrodowiska zbudowanego, fizyka budowli oraz architechnolo-
gia w hierarchii dziedzin wiedzy zwi¹zanych z urbanistyk¹, architektur¹ i bu-
downictwem.
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138

Rys. G4. Schemat objaœniaj¹cy pojêcie granicy systemu pozyskiwania i wyko-
rzystywania energii w budynkach zero-energoch³onnym lub plus-energoefe-
ktywnym.

Rys. G5. Schemat gruntowego wymiennika ciep³a wspó³pracuj¹cego z urz¹-
dzeniem mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej.

Kompendium
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Czerpnia powietrza zewnêtrznego

Po³¹czenie wê¿ownicy
gruntowego wymiennika ciep³a
z urz¹dzeniem wentylacyjnym

Przewód polietylenowy
o œrednicy 150 mm

Odprowadzenie
skondensowanej
pary wodnej
z powietrza
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stanowi¹cy tzw. dolne Ÿród³o ciep³a niskotemperaturowego
dla pompy ciep³a lub s³u¿¹cy do bezpoœredniego, wstêpne-
go nagrzewania (w sezonie ogrzewczym) lub och³adzania (w
okresie letnim) powietrza wentylacyjnego. 

GRZEJNIK – element wchodz¹cy w sk³ad urz¹dzenia
ogrzewczego (rzadziej – autonomiczny, a nawet przenoœny),
przekazuj¹cy do otoczenia ciep³o doprowadzone z zewn¹trz
w noœniku ciep³a lub powstaj¹ce na miejscu. W zale¿noœci
od przewagi sposobu przekazywania ciep³a: na drodze kon-
wekcji, albo promieniowania cieplnego, grzejniki dzieli siê na
konwekcyjne i radiacyjne. 

139

Rys. G6. Przyk³ad niekonwencjonalnego urz¹dzenia grzewczego z dachowym
kolektorem s³onecznym i pomp¹ ciep³a z gruntowym wymiennikiem a) pozio-
mym, b) pionowym.
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Przepisy prawne i techniczno-budowlane lub ich projekty
oraz dokumenty uzupe³niaj¹ce: 
P 1. Commission Staff Working Document accompanying the do-

cument Proposal for a Directive… 2010/31/EU on the ener-
gy performance of buildings. SWD (2016) 414. 

P 2. Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
UE z 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energe-
tycznej budynków. Dz.U. L 1 z 4 stycznia 2003 r. 

P 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2009/125/WE z 21 paŸdziernika 2009 r. ustanawiaj¹ca ogól-
ne zasady ustalania wymogów dotycz¹cych ekoprojektu dla
produktów zwi¹zanych z energi¹ (wersja przekszta³cona).
Dz.U. L285 z 31 paŸdziernika 2009 r. 

P 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania
stosowania energii ze Ÿróde³ odnawialnych zmieniaj¹ca
i w nastêpstwie uchylaj¹ca dyrektywy 2001/77/WE oraz
2003/30/WE. Dz.U. L 140 z 5 czerwca 2009 r. 

P 5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2010/30/WE z 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania, po-
przez etykietowanie oraz standardowe informacje o produk-
cie, zu¿ycia energii oraz innych zasobów przez produkty
zwi¹zane z energi¹ (wersja przekszta³cona), Dz.U. L 153
z 18 czerwca 2010 r. 

P 6. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2010/31/WE z 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki
energetycznej budynków (wersja przekszta³cona). Dz.U. L
153 z 18 czerwca 2010 r. 

P 7. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2012/27/UE z 25 paŸdziernika 2012 r. w sprawie efektywno-
œci energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE
i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE
i 2006/32/WE. Dz.U. L 315 z 14 listopada 2012 r. 
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P 8. Krajowy plan maj¹cy na celu zwiêkszenie liczby budynków
o niskim zu¿yciu energii. Min. Infrastruktury i Rozwoju, War-
szawa 2015. 

P 9. Obwieszczenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2012 r.
w sprawie szczegó³owego wykazu przedsiêwziêæ s³u¿¹cych
poprawie efektywnoœci energetycznej. MP z 11 stycznia
2013 r. poz. 15. 

P10. Projekt rozporz¹dzenia  Ministra Infrastruktury  w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budyn-
ku i lokalu mieszkalnego lub czêœci budynku stanowi¹cej sa-
modzieln¹ ca³oœæ techniczno-u¿ytkow¹ oraz sposobu i wzo-
rów œwiadectwa ich charakterystyki energetycznej, Warsza-
wa 2008. 

P11. Projekt ustawy o charakterystyce energetycznej budynków,
Warszawa 2013. 

P12. Projekt ustawy o systemie oceny energetycznej budynków
oraz kontroli niektórych urz¹dzeñ w zakresie efektywnoœci
energetycznej, Warszawa 2006. 

P13. Rozporz¹dzenie delegowane Komisji (UE) nr 244/2012 z 16
stycznia 2012 r. uzupe³niaj¹ce dyrektywê… 2010/31/UE…
i ustanawiaj¹ce ramy metodologii porównawczej do celów obli-
czania optymalnego pod wzglêdem kosztów poziomu wymagañ
minimalnych dotycz¹cych charakterystyki energetycznej budyn-
ków i elementów budynków. Dz.U. L 81 z 21 marca 2012 r. 

P14. Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z 10 sierpnia 2012 r.
w sprawie szczegó³owego zakresu i sposobu sporz¹dzania
audytu efektywnoœci energetycznej, wzoru karty audytu
efektywnoœci energetycznej oraz metody obliczania
oszczêdnoœci energii. Dz.U. z 2012 r. poz. 962. 

P15. Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 27 lute-
go 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charaktery-
styki energetycznej budynku lub czêœci budynku oraz œwia-
dectw charakterystyki energetycznej. Dz.U. z 2015 r.
poz. 376. 
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P16. Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z 14 lutego 2008 r.
w sprawie szczegó³owego zakresu i formy audytu energe-
tycznego. Dz.U. z 2008 r. nr 33, poz. 195. 

P17. Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z 17 marca 2009 r.
w sprawie szczegó³owego zakresu i form audytu energetycz-
nego oraz czêœci audytu remontowego, wzorów kart audy-
tów, a tak¿e algorytmu oceny op³acalnoœci przedsiêwziêcia
termomodernizacyjnego. Dz.U. z 2009 r. nr 43 poz. 346. 

P18. Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z 21 stycznia 2008 r.
w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla
osób ubiegaj¹cych siê o uprawnienie do sporz¹dzania œwia-
dectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu
mieszkalnego oraz czêœci budynku stanowi¹cej samodzieln¹
ca³oœæ techniczno-u¿ytkow¹. Dz.U. z 2008 r. nr 17, poz. 104. 

P19. Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 r.
w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energe-
tycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czêœci budynku
stanowi¹cej samodzieln¹ ca³oœæ techniczno-u¿ytkow¹ oraz
sposobu sporz¹dzania i wzorów œwiadectw ich charaktery-
styki energetycznej. Dz.U. z 2008 r. nr 210 poz. 1240. 

P20. Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 r.
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie.
Dz.U. z 2008 r. nr 201 poz. 1238. 

P21. Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 r.
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie szczegó³owego za-
kresu i formy projektu budowlanego. 

P22. Rozporz¹dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Go-
spodarki Morskiej  z 5 lipca 2013 r. zmieniaj¹ce rozporz¹-
dzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. z 2013 r.
poz. 926. 

P23. Rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiaj¹ce zharmonizowa-
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ne warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych
i uchylaj¹ce dyrektywê Rady 89/106/EWG. 

P24. Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Dz.U.
z 2007 r. nr 130, poz. 905. 

P25. Ustawa z 12 wrzeœnia 2002 r. o normalizacji. Dz.U. z 2015 r.
poz. 1483. 

P26. Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o efektywnoœci energetycznej.
Dz.U. z 2011 r. nr 94, poz. 551. 

P27. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
Dz.U. z 2014 r. poz. 883. 

P28. Ustawa z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomoderniza-
cji i remontów. Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1459. 

P29. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony œrodowiska.
Dz.U. z 2001 r. nr 62 poz. 627, tekst jednolity Dz.U. z 2016 r.
poz. 672. 

P30. Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym, tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 199. 

P31. Ustawa z 28 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawial-
nych Ÿród³ach energii oraz niektórych innych ustaw. Dz.U.
z 2016 r. poz. 925. 

P32. Ustawa z 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycz-
nej budynków. Dz.U. z 2014 r. poz. 1200. 

P33. Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Dz.U. z 2007 r.
nr 191, poz. 1373. 

P34. Wniosek Komisji Europejskiej – Dyrektywa Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady zmieniaj¹ca dyrektywê 2010/31/UE
w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. COM
(2016) 765. 

P35. Wytyczne uzupe³niaj¹ce rozporz¹dzenie delegowane Komisji
(UE) nr 244/2012 z 16 stycznia 2012 r. uzupe³niaj¹ce dyrekty-
wê… 2010/31/UE… Dz. U.UE C 115 z 19 kwietnia 2012 r. 

P36. Zalecenie Komisji (UE) 2016/1318 z 29 lipca 2016 r. w spra-
wie wytycznych dotycz¹cych promowania budynków o nie-
mal zerowym zu¿yciu energii oraz najlepszych praktyk s³u-
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¿¹cych zapewnieniu, aby w terminie do 2020 r. wszystkie no-
we budynki by³y budynkami o niemal zerowym zu¿yciu ener-
gii. Dz. U. L 208 z 2 sierpnia 2016 r. 

Przywo³ane normy dotycz¹ce charakterystyki energetycz-
nej, w³aœciwoœci u¿ytkowych budynków i komponentów
budowlanych oraz definicji i terminologii: 
N 1. PN ISO 6707 Budownictwo – Terminologia – Terminy

ogólne. 
N 2. PN-B-02025 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania

na ciep³o do ogrzewania budynków miesz-
kalnych i zamieszkania zbiorowego. 

N 3. PN-B-03406 Ogrzewnictwo – Obliczanie zapotrzebo-
wania na ciep³o pomieszczeñ o kubaturze
do 600 m3. 

N 4. PN-EN 12524 Materia³y i wyroby budowlane – W³aœciwo-
œci cieplno-wilgotnoœciowe – Stabelaryzo-
wane wartoœci obliczeniowe. 

N 5. PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach – Metoda
obliczania projektowego obci¹¿enia cieplnego. 

N 6. PN-EN 13187 W³aœciwoœci cieplne budynków – Jako-
œciowa detekcja wad cieplnych w obudo-
wie budynku – Metoda podczerwieni. 

N 7. PN-EN 13363-1 Urz¹dzenia ochrony przeciws³onecznej
po³¹czone z oszkleniem – Obliczenie
wspó³czynnika przenikania promieniowa-
nia s³onecznego i œwiat³a – Czêœæ 1: Me-
toda uproszczona. 

N 8. PN-EN 13465 Wentylacja budynków – Metody oblicze-
niowe do wyznaczania wartoœci strumie-
nia objêtoœci powietrza w mieszkaniach. 

N 9. PN-EN 15193 Charakterystyka energetyczna budynków
– Wymagania energetyczne dotycz¹ce
oœwietlenia. 
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N10. PN-EN 15217 Charakterystyka energetyczna budynków
– Metody wyra¿ania charakterystyki ener-
getycznej i certyfikacji energetycznej bu-
dynków. 

N11. PN-EN 15251 Parametry wejœciowe œrodowiska we-
wnêtrznego dotycz¹ce projektowania
i oceny charakterystyki energetycznej bu-
dynków, obejmuj¹ce jakoœæ powietrza we-
wnêtrznego, œrodowisko cieplne, oœwietle-
nie i akustykê. 

N12. PN-EN 15459 Charakterystyka energetyczna budynków
– Ekonomiczna ocena instalacji energe-
tycznych w budynkach. 

N13. PN-EN 15603 Energetyczne w³aœciwoœci u¿ytkowe bu-
dynków – Ca³kowite zu¿ycie energii i defi-
nicja energii znamionowej. 

N14. PN-EN 15804 Zrównowa¿one obiekty budowlane – Œro-
dowiskowe deklaracje wyrobu – Podsta-
wowe zasady kategoryzacji wyrobów bu-
dowlanych. 

N15. PN-EN 1745 Mury i wyroby murowe – Metody okreœla-
nia obliczeniowych wartoœci cieplnych. 

N16. PN-EN 410 Szk³o w budownictwie – Okreœlenie œwietl-
nych i s³onecznych w³aœciwoœci oszklenia. 

N17. PN-EN 832 W³aœciwoœci cieplne budynków – Oblicza-
nie zapotrzebowania na energiê do ogrze-
wania – Budynki mieszkalne. 

N18. PN-EN ISO 10077-1 Cieplne w³aœciwoœci u¿ytkowe okien,
drzwi i ¿aluzji – Obliczanie wspó³czynnika
przenikania ciep³a – Czêœæ 1: Postanowie-
nia ogólne

N19. PN-EN ISO 10211-1 Mostki cieplne w budynkach – Strumieñ
cieplny i temperatura powierzchni – Ogól-
ne metody obliczania. 
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N20. PN-EN ISO 10456 Materia³y i wyroby budowlane – W³aœciwo-
œci cieplno-wilgotnoœciowe – Tabelaryczne
wartoœci obliczeniowe i procedury okreœla-
nia deklarowanych i obliczeniowych war-
toœci cieplnych. 

N21. PN-EN ISO 12241 Izolacja cieplna wyposa¿enia budynków
i instalacji przemys³owych – Zasady obli-
czania. 

N22. PN-EN ISO 12569 Izolacja cieplna w budynkach – Okreœlanie
wymiany powietrza w budynkach – Meto-
da gazu znacznikowego. 

N23. PN-EN ISO 13370 Cieplne w³aœciwoœci u¿ytkowe  budynków
– Przenoszenie ciep³a przez grunt – Meto-
dy obliczania. 

N24. PN-EN ISO 13786 W³aœciwoœci cieplne komponentów bu-
dowlanych – Dynamiczne charakterystyki
cieplne – Metody obliczania. 

N25. PN-EN ISO 13788 Cieplno-wilgotnoœciowe w³aœciwoœci kom-
ponentów budowlanych i elementów budyn-
ku – Temperatura powierzchni wewnêtrznej
konieczna do unikniêcia krytycznej wilgot-
noœci powierzchni i kondensacja miêdzy-
warstwowa – Metody obliczania. 

N26. PN-EN ISO 13789 Cieplne w³aœciwoœci u¿ytkowe budynków
– Wspó³czynniki przenoszenia ciep³a
przez przenikanie i wentylacjê – Metoda
obliczania. 

N27. PN-EN ISO 13790 Energetyczne w³aœciwoœci u¿ytkowe bu-
dynków – Obliczanie zu¿ycia energii na
potrzeby ogrzewania i ch³odzenia. 

N28. PN-EN ISO 13792 Cieplne w³aœciwoœci u¿ytkowe budynków
– Obliczanie temperatury wewnêtrznej po-
mieszczenia w lecie bez mechanicznego
ch³odzenia – Metody uproszczone. 
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N29. PN-EN ISO 13829 W³aœciwoœci cieplne budynków – Okreœla-
nie przepuszczalnoœci powietrznej budyn-
ków – Metoda pomiaru ciœnieniowego
z u¿yciem wentylatora. 

N30. PN-EN ISO 14683 Mostki cieplne w budynkach – Liniowy
wspó³czynnik przenikania ciep³a – Metody
uproszczone i wartoœci orientacyjne. 

N31. PN-EN ISO 15927 Cieplno-wilgotnoœciowe w³aœciwoœci u¿yt-
kowe budynków – Obliczanie i prezentacja
danych klimatycznych – Czêœæ 1: Œrednie
miesiêczne niezale¿nych parametrów me-
teorologicznych. 

N32. PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy bu-
dynku – Opór cieplny i wspó³czynnik prze-
nikania ciep³a – Metoda obliczania. 

N33. PN-EN ISO 7345 Izolacja cieplna – Wielkoœci fizyczne i de-
finicje. 

N34. PN-EN ISO 7730 Ergonomia œrodowiska termicznego –
Analityczne wyznaczanie i interpretacja
komfortu termicznego z zastosowaniem
obliczania wskaŸników PMV i PPD oraz
kryteriów lokalnego komfortu termicznego. 

N35. PN-EN ISO 9251 Izolacja cieplna – Warunki wymiany ciep³a
i w³aœciwoœci materia³ów – S³ownik. 

N36. PN-EN ISO 9288 Izolacja cieplna – Wymiana ciep³a przez
promieniowanie – Wielkoœci fizyczne i de-
finicje. 

N37. PN-ISO 9836 W³aœciwoœci u¿ytkowe w budownictwie –
Okreœlanie i obliczanie wskaŸników po-
wierzchniowych i kubaturowych. 

N38. prEN 15603: 2015 Energy performance of buildings – Ove-
rarching standard EPB. 

N39. prEN 17037:2016 Daylight of buildings. 
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Uwaga: W powy¿szym wykazie s¹ datowane tylko projekty norm.
Normy niedatowane nale¿y traktowaæ jako aktualne w momencie od-
dania maszynopisu niniejszego Kompendium do druku. Dotyczy to
przede wszystkim zharmonizowanych norm europejskich, które po
przekszta³ceniu EPBD s¹ obecnie masowo nowelizowane. 
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NOWOŒÆ Oficyny Wydawniczej POLCEN

VADEMECUM PROJEKTANTA Tom 1.
Podstawy projektowania
konstrukcji budowlanych

wyd. 2016, format B5, stron 450, rysunków 90, papier kreda,
oprawa twarda

VADEMECUM PROJEKTANTA to kompendium wiedzy, które w tomie 1. zawiera podsta-
wowe informacje i praktyczne komentarze zwi¹zane ze stosowaniem norm europejskich
(tzw. Eurokodów). Kolejny planowany do wydania tom bêdzie dotyczyæ projektowania
geotechnicznego. Praca zbiorowa jest opracowywana pod kierunkiem prof. dr. hab. in¿.
Leonarda Runkiewicza i redakcj¹ naukow¹ dr. in¿. Stefana Pyraka. 

Tom 1. pt. Podstawy projektowania konstrukcji budowlanych sk³ada siê z szeœciu
rozdzia³ów:
1. Zasady sporz¹dzania i uzgadniania dokumentacji projektowej; 
2. Zasady projektowania konstrukcji budowlanych PN-EN 1990 Eurokodu „0”; 
3. Obci¹¿enia budynków i konstrukcji (PN-EN 1991 Eurokodu „1”); 
4. Krajowy system normalizacyjny; 
5. Normy w budownictwie; 
6. Wspomaganie komputerowe projektowania konstrukcji od CAD do BIM. 

Zamówienia: www.polcen.com.pl
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NOWOŒÆ Oficyny Wydawniczej POLCEN

Nowoczesny standard energetyczny budynków.
Poradnik 

autor: Robert Gery³o

wyd. 2015, format B6, str. 270

Chcesz zaoszczêdziæ na kosztach eksploatacji
budynku?

Ksi¹¿ka omawia obowi¹zuj¹ce rygorystyczne wymagania
techniczne, jakim powinny odpowiadaæ nowe i
przebudowywane budynki maj¹ce na celu uzyskanie
maksymalnej oszczêdnoœci energii.

Wed³ug Autora ksi¹¿ki nowoczesny standard energetycz-
ny budynków obejmuje: 

– okreœlenie optymalnego poziomu op³acalnoœci zastosowania innowacyjnoœci energe-
tycznej; 

– uzyskanie wysokiej izolacyjnoœci cieplnej i szczelnoœci obudowy; 
– maksymalne wykorzystanie odnawialnych Ÿróde³ energii; 
– zapewnienie komfortu cieplnego zamieszkania dziêki spe³nieniu wymagañ higieniczno-

-sanitarnych zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami techniczno-budowlanymi. 

Wyznacznikiem wysokiej efektywnoœci energetycznej jest racjonalnie niski poziom
zapotrzebowania na energiê. 

Poradnik odpowiada m.in. na nastêpuj¹ce pytania: 

– jakie wymagania musi spe³niaæ budynek efektywny energetycznie? 
– jakie stosuje siê materia³y i wyroby do izolacji cieplnej? 
– jak zapewniæ energooszczêdn¹ i dobr¹ wentylacjê budynku? 
– jak zmienia siê efektywnoœæ energetyczna budynku w przypadku zastosowania energii

ze Ÿróde³ odnawialnych?

Cena detaliczna: 69 z³

www.polcen.com.pl
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NOWOŒCI:

SERIA przepisów „Z PRAWEM CO DNIA”: 
1. Prawo budowlane i wybrane przepisy wykonawcze 2017 z omówieniem – 

R. Wysocki, wyd. 2017 r., B6, str. 288 29 z³
2. Przepisy techniczno-budowlane dla budynków 2017 – R. Wysocki, 

wyd. 2017, B6, str. 366 19 z³
3. Prawo energetyczne – R. W¹chocki, wyd. 2. z 2014 r. + zmiany 2015, 

B6, str. 484 19 z³
4. Kodeks postêpowania administracyjnego i prawo autorskie – R. Wysocki, 

wyd. 2017 r., B6, str. 206 19 z³
5. Bezpieczeñstwo pracy w budownictwie – G. Œwiderska, wyd. 2015 r., B6, 

str. 392 19 z³
6. Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomoœciami – 

R. W¹chocki, wyd. 2015 r., B6, str. 296 19 z³
7. Efektywnoœæ energetyczna budynków – R. W¹chocki, wyd. 2015, B6, 

str. 426 19 z³
8. Wyroby budowlane – R. Wysocki, wyd. 2016, B6, str. 220 19 z³

Budownictwo i Prawo – kwartalnik – prenumerata roczna na 2017 r. 
(4x15 z³) 60 z³
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Oficyna Wydawnicza POLCEN poleca

ABC uprawnieñ budowlanych wraz z wykazem aktów prawnych – wyd. 2. z 2016 r. A5 19 z³

Nowoczesne standardy energetyczne budynków – R. Gery³o, wyd. 2015 r., B5, str. 248 69 z³

Powierzchnie i kubatury budynku. Zasady pomiarów i obliczania – A. Pogorzelski, 

J. Sieczkowski, wyd. 2017, B5, str. 222 77 z³

Uprawnienia budowlane 2017. Pytania i testy, CZÊŒÆ 1 – PORADNIK – M. Giera, 

wyd. 14. cz. 1 z 2017 r., B5 79 z³

Uprawnienia budowlane 2017. Pytania i testy, CZÊŒÆ 2 – ÆWICZENIA – M. Giera,

A. Pogorzelski wyd. 14. cz. 2 z 2017 r., B5 79 z³

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – A. Bary³ka, J. Bary³ka, wyd. 2. 

z 2016 r., B5, str. 584 85 z³

Warunki techniczne, dla budynków i ich usytuowania 2017 komentarz 
ze 180 rysunkami – W. Korzeniewski, R. Korzeniewski, wyd. 11., B5, str. 586 149 z³

Vademecum projektanta. Tom I Podstawy projektowania konstrukcji budowlanych – 

pod kier. prof. dr. hab. in¿.L. Runkiewicza, wyd. 2016, B5, twarda oprawa, str. 450 126 z³Materia chroniony prawem autorskim i wydawniczym. Copyright Polcen Sp. z o.o.



Elektrycznoœæ w budynkach – J. Strzy¿ewski, wyd. 2014 r., B5, str. 432 77 z³
Grzejnictwo elektryczne – J. Strzy¿ewski, wyd. 2012 r., B5, 
str. 220 42 z³ 21 z³
Konstrukcje murowe. Naprawa i wzmocnienia – B. Stawiski, 
wyd. 2014 r., B5, str. 290 69 z³
Kosztorysowanie obiektów i robót budowlanych – podrêcznik B. Kacprzyk, 
wyd. 2012, B5, wyd. 2., str. 284 49 z³  44 z³ 
Leksykon prawno-budowlany. BHP w budownictwie od Ado Z – G. Œwiderska,
wyd. 2009 r., B5, str. 378 39 z³
Ochrona cieplna budynków – systemy ETICS – F. Fróssel, wyd. 2011 r., 
B5, str. 448 69 z³
Odleg³oœci sieci elektroenergetycznych od innych obiektów – M. Giera, 
wyd. 2012 r., A5, str. 200 39 z³
Osuszanie murów i renowacja piwnic – F. Fróssel, wyd. 2010 r., B5, 
str. 268, opr. twarda 65 z³   45 z³
Plan BIOZ. Bezpieczeñstwo pracy na budowie – G. Œwiderska, wyd. 2015, 
B6, str. 324 69 z³
Roboty budowlane z u¿yciem materia³ów wybuchowych – R. Krzewiñski, 
R. Rekrucki, A5, str. 300 49 z³
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ZAMÓWIENIA: Aneta Radziszewska
POLCEN Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa

tel. 22 622 29 62, fax 22 122 15 32
mail: wydawnictwo@polcen.com.pl www.polcen.com.pl

Zbiór Aktów Prawnych zwi¹zanych z budownictwem (ZAP) –
kwartalnie aktualizowany 
po 0,49 z³/str., A4, oprawa segregatorowa. Zawiera teksty ujednolicone
ok. 40 ustaw i 150 rozporz¹dzeñ na ok. 5000 str. 899 540 z³*
Tom I – Prawo budowlane i przepisy okoliczne
Tom II – Przepisy techniczno-budowlane
Tom III – BHP
Tom IV – Kosztorysowanie
Tom V – Wyroby budowlane
ZAP na CD (bez mo¿liwoœci drukowania) 150 z³
ZAP na CD (z mo¿liwoœci¹ drukowania) 350 z³

* cena promocyjna ZAP do koñca roku – przy deklaracji zamówieñ aktualizacji ZAP na 2 lata
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