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Garść historii - ogrzewanie



Garść historii - ogrzewanie



1899 – 1901 – pierwsze budynki ogrzewane zdalaczynnie (parą wodną) kompleks 
Politechniki Warszawskiej i Szpital Dzieciątka Jezus w Warszawie
1956 r. – powstanie elektrociepłowni Żerań w Warszawie

Garść historii - ciepłownictwo



1919 - 2019

Garść historii – wentylacja / klimatyzacja



1919 - 2019

• Rozwój systemów centralnego 
ogrzewania, wentylacji 
i klimatyzacji zapoczątkowany 
był po II wojnie światowej wraz 
z rozwojem budownictwa

• W 1936 r. odbył się w Warszawie 
I Zjazd Ogrzewników Polskich. 

• Podczas XXV Zjazdu Polskich 
Gazowników, Wodociągowców 
i Techników Sanitarnych w dniu 
5 listopada 1948 przyjęto 
uchwałę o powołaniu przy 
Zarządzie Głównym Sekcji 
Ogrzewnictwa i Wietrzenia

Początki Sekcji 



1919 - 2019

• Oszczędność opału (deficyty)
• Zapewnienie minimalnych wartości temperatury 

powietrza w ogrzewanych budynkach

Pierwsze cele Sekcji 



• Problematyka uciepłownienia
miast

• Katastrofalne skutki wynikające 
z emisji pyłów przemysłowych

• Poprawa sprawności urządzeń 
wentylacyjnych

Pierwsze cele Sekcji 



Współpraca międzynarodowa

REHVA jest europejską federacją krajowych stowarzyszeń działających w zakresie 
ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji założoną w 1963 r. REHVA skupia w sobie ponad 
100 000 europejskich inżynierów  z 27 krajów.



Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja

Pierwszy numer COW ukazał się w 1969 roku.

Celem „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” jest 
dostarczanie informacji dotyczącej najnowszych 
osiągnięć i kierunków rozwoju branży ciepłownictwa, 
ogrzewnictwa, wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa.

„Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” stanowi 
platformę wymiany wiedzy i doświadczeń dla 
naukowców i specjalistów skupionych w branży. Artykuły 
prezentowane w „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo 
Wentylacja” dostarczają projektantom, inwestorom 
i zarządom budynków a także studentom wyższych 
uczelni, informacji na temat kierunków rozwoju branży, 
nowości technicznych i prognoz badawczych oraz 
prezentują aktualne wyniki prac naukowo – badawczych 
prowadzonych w uczelniach wyższych i jednostkach 
badawczo-rozwojowych.



Motywacja: Budynki odpowiadają za ok. 40% łącznego 
zużycia energii w UE
Cel: ograniczenie zużycia energii i emisji gazów 
cieplarnianych
Działania: 
• opracowania metodologii określania zintegrowanej 

charakterystyki budynku
• zastosowania minimalnych wymagań energetycznych 

do nowych budynków
• wprowadzenia świadectwa energetycznego dla budynków
• rozpatrzenia ekonomicznie uzasadnionych przedsięwzięć 

oszczędzania energii
• wprowadzenie regularnych kontroli i doradztwa w celu 

usprawnienia kotłów/źródeł ciepła i systemów ogrzewania, 
chłodzenia oraz klimatyzacji

DYREKTYWA 2002/91/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
I RADY z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki 
energetycznej budynków



Motywacja: Budynki odpowiadają za ok. 40% łącznego zużycia energii w 
UE
Cel: ograniczenie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych; utrzymanie 
poziomu wzrostu globalnej temperatury poniżej 2oC oraz zobowiązanie do 
ograniczenia do 2020 r. łącznych emisji gazów cieplarnianych o co 
najmniej 20% do poziomu z 1990r.
Działania: 
• wprowadzenie pojęcia „zerowego zużycia energii przez budynek” oraz 

wymóg, ażeby od 2019 roku wszystkie nowo powstające budynki 
użyteczności publicznej były obiektami blisko zeroenergetycznymi, a od 
2021 roku wymóg miałby się odnosić do wszystkich wznoszonych 
obiektów

• konieczność opracowania planów krajowych realizacji 
ww. celu

• opracowanie wspólnej dla krajów członkowskich metodologii obliczania 
charakterystyki energetycznej budynków

• wprowadzenie systemu niezależnych kontroli świadectw 
energetycznych oraz sankcji za nieprzestrzeganie przepisów

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/31/UE 
z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej 
budynków



Motywacja: Budynki odpowiadają za ok. około 36% całkowitej emisji CO2 
w UE
Cel: jest redukcja emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej w 2050 
roku o 80–95% w porównaniu z rokiem 1990
Działania: 
1. Wymóg opracowania i wdrożenia długoterminowych strategii 

renowacji
2. Nacisk na stosowanie w obiektach systemów samoregulujących 
3. Nacisk na rozwój elektromobilności
4. Wprowadzenie wskaźnika gotowości budynków do obsługi 

inteligentnych sieci
5. Zmiany w zakresie charakterystyki energetycznej budynków
6. Uproszczenie procesu przeglądu systemów ogrzewania

i klimatyzacji

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/844 
z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2010/31/UE 
w sprawie charakterystyki energetycznej budynków 
i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej
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Opiekunem GS COWiIA z ramienia Zarządu Głównego PZITS jest

Pani dr hab. inż. Anna Bogdan profesor Politechniki Warszawskiej, v-ce prezes PZITS.

Zadania Sekcji natomiast określone są dokładnie w Regulaminie i obejmują:

• Współpraca z branżowymi instytucjami, przedsiębiorstwami i uczelniami 
w dążeniu do rozwoju branży przez inspirowanie rozwoju nauki, wprowadzanie 
nowych rozwiązań technologicznych, modernizacji urządzeń technicznych itp.;

• Inicjowanie i organizowanie kongresów, zjazdów, konferencji, seminariów, kursów, 
wycieczek technicznych, konkursów, wystaw i spotkań branżowych w celu 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków PZITS, a  także 
w celu wdrażania nowych technologii, rozwiązań technicznych 
i materiałów;

• Opiniowanie dla ZG projektów ustaw, rozporządzeń, warunków technicznych i 
norm oraz programów nauczania zawodowego;

• Wnioskowanie do GKNiO o przyznanie członkom PZITS (…) odznaczeń 
państwowych, resortowych i stowarzyszeniowych;

• Prowadzenie rejestracji uchwał i wniosków dotyczących danej branży, powziętych 
na zjazdach, konferencjach i innych imprezach organizowanych przez Sekcję i ZG;

• Wykonywanie innych zadań powierzonych Sekcji przez ZG.



Sekcja obecnie

• Współpraca z GKL 
• Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy 

instalacji i sieci sanitarnych 
• Poradnik dot. instalacji w kuchniach
• Tłumaczenie REHVA Guidebook 24 „Fire Safety in 

Buildings. Smoke Management Guidelines” 
• Współpraca z Ministerstwem Energii
• Eliminacje do konkursu REHVA dla absolwentów 

studiów magisterskich i inżynierskich

• Konkurs na najlepszą pracę dyplomową w ramach 
Warsztatów 

• Współpraca z kołami naukowymi 
• Współpraca merytoryczna przy konferencji DKBE
• Newsletter
• Publikacje naukowo - techniczne



Sekcja obecnie
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