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Charakterystyka energetyczna budynku – stanowi zbiór danych i wskaźników energetycznych,

określających całkowite zapotrzebowanie na energię budynku na wszystkie cele, to jest: ogrzewania,

przygotowania ciepłej wody, wentylacji, chłodzenia, oświetlenia oraz innych systemów technicznych

budynku.

Wymagania minimalne w zakresie efektywności energetycznej budynków, projektowanych, nowych

albo przebudowywanych, zostały określone w rozporządzeniu1) w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

1)Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

usytuowanie Dz.U. 2022 poz. 1225

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania

charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej Dz.U.

2015 poz. 376

Charakterystyka energetyczna budynków - wprowadzenie
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Kierunki działań określonych w Dyrektywie 2002/91/EC:

- opracowanie i wdrożenie metodyki obliczeń zintegrowanego parametru określającego

energochłonność budynków,

- opracowanie i wprowadzenie minimalnych wymagań w zakresie energochłonności przy

projektowaniu nowych budynków oraz przy przeprowadzaniu generalnych remontów lub ich

modernizacji,

- opracowanie i wprowadzenie zasad certyfikacji energetycznej budynków,

- przeprowadzenie regularnej kontroli kotłów (źródeł ciepła), systemów klimatyzacyjnych

oraz instalacji ogrzewania.

Dyrektywa 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady UE 
z dnia 16 grudnia 2002 r. 

w sprawie charakterystyki energetycznej budynków
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Wprowadzenie certyfikacji energetycznej budynków oraz lokali powinno:

• spowodować, uzasadnione ekonomicznie, obniżenie zapotrzebowania na ciepło

w budynkach o 20% do 40%, a tym samym obniżenie zużycia energii, emisji gazów

cieplarnianych oraz obniżenie kosztów ogrzewania,

• podnieść standard techniczno-użytkowy budynku,

• dostarczyć obiektywnej i prawdziwej informacji o jakości energetycznej budynku.

Dyrektywa 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady UE 
z dnia 16 grudnia 2002 r. 

w sprawie charakterystyki energetycznej budynków
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Obowiązek sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali 

oddawanych do użytkowania, sprzedawanych i wynajmowanych został wprowadzony 

w Polsce od 1. stycznia 2009 roku.

Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane Dz.U. 2007 nr 191 poz. 1373

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2021 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków Dz.U.
2021 poz. 497
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Cele zmienionej Dyrektywy:

• poprawa efektywności energetycznej,

• promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w tym sektorze,

• opracowanie definicji „budynku o niemal zerowym zużyciu energii” (nZEB).

• Od 2019 roku wszystkie nowo powstające budynki użyteczności publicznej powinny być

obiektami blisko zeroenergetycznymi, a od 2021 roku wymóg ten miałby się odnosić do

wszystkich nowo wznoszonych budynków.

Dyrektywa 2010/31/UE Parlamentu Europejskiego i Rady UE 
z dnia 19 maja 2010 r. 

w sprawie charakterystyki energetycznej budynków
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Działania określone w trzeciej dyrektywie EPB:

• zmniejszenie zużycia energii w budynkach istniejących poprzez ich renowację, 

• pozostawienie niezmienionych zasad sporządzania i wykorzystania świadectw charakterystyki

energetycznej budynków w celu podnoszenia ich efektywności energetycznej, przy nadaniu tym

działaniom perspektywy wieloletniej (do 2050 r.),

• dekarbonizacja budynków.

Dyrektywa (UE) 2018/844 wprowadziła długoterminową strategię renowacji, promocję pojazdów

elektrycznych (elektromobilności), nowe przepisy dotyczące wykorzystania technologii informacyjno-

komunikacyjnych, rozszerzyła definicję systemów technicznych budynków o systemy automatyki

i sterowania, wprowadziła wskaźnik oceniający gotowość budynku do obsługi inteligentnych sieci.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/844 z 30 
maja 2018 r. zmieniającą dyrektywę 2010/31/UE w sprawie 

charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w 
sprawie efektywności energetycznej
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Cele:

• przyspieszenie tempa renowacji budynków,

• przyspieszenie energooszczędnych renowacji w 15% budynków w UE o najgorszej

charakterystyce,

• zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii,

• promowanie wykorzystania energii odnawialnej w budynkach,

• wprowadzenie nowej definicji „budynku o zerowej emisji”,

• określenie minimalnych norm dotyczących charakterystyki energetycznej.

COM(2021) 802 final
DYREKTYWA Parlamentu Europejskiego i Rady 

w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (wersja 
przekształcona) z dnia 15 grudnia 2021 r. 
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Cel nadrzędny:

• osiągnięcie zerowego poziomu emisji gazów cieplarnianych netto w 2050 roku.

Celem pośrednim jest zmniejszenie emisji gazów

cieplarnianych netto o co najmniej 55% -

do 2030 r. w porównaniu do poziomu z 1990 roku

(pakiet legislacyjny "Fit for 55”).

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o co

najmniej 55% do 2030 r. wymaga zwiększenia

udziału energii ze źródeł odnawialnych do 40%,

a także wyższej efektywności energetycznej

i zmniejszenia zużycia energii do 36%. Wg Jaap Hogeling

Europejski Zielony Ład –
neutralność klimatyczna Europy do 2050 roku

COM(2019) 640 final - 11 grudnia 2019 roku
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Założenia polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej

Europejski Zielony Ład –
neutralność klimatyczna Europy do 2050 roku

COM(2019) 640 final - 11 grudnia 2019 roku

10

Cele wyznaczone do 2020 roku (przedstawione przez Komisję Europejską 10. stycznia 2007 roku)

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych netto w stosunku do poziomu z 1990 roku 20%

Wzrost udziału energii odnawialnej w bilansach paliwowo-energetycznych krajów UE
20%

Zwiększenie efektywności energetycznej 20%

Cele wyznaczone do 2030 roku (przedstawione przez Komisję Europejską 23. października 2014 roku)

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych netto w stosunku do poziomu z 1990 roku 40%

Wzrost udziału energii odnawialnej w bilansach paliwowo-energetycznych krajów UE
27%

Zwiększenie efektywności energetycznej 27%

Cele wyznaczone do 2030 roku (zaktualizowane w 2018 roku)

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych netto w stosunku do poziomu z 1990 roku 40%

Wzrost udziału energii odnawialnej w bilansach paliwowo-energetycznych krajów UE
32%

Zwiększenie efektywności energetycznej 32,5%



Fala renowacji na potrzeby Europy
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Rok 2030

Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych netto w UE 

o minimum 55% (w porównaniu z rokiem 1990)

Zmniejszenie zużycia energii końcowej – o 14%

Zmniejszenie zużycia energii na ogrzewanie i chłodzenie – o 18%



Budynki odpowiadają za 40% zużycia energii w Europie i za 36% emisji gazów cieplarnianych.

Ogrzewanie, chłodzenie i ciepła woda stanowią 80% energii zużywanej przez gospodarstwa

domowe.

• 75% - udział budynków w EU nieefektywnych 

energetycznie

• 0,4 - 1,2% - roczny wskaźnik renowacji budynków

Cel Komisji Europejskiej –

zwiększenie wskaźników renowacji co najmniej 

dwukrotnie w ciągu najbliższej dekady.

Fala renowacji na potrzeby Europy – ekologizacja budynków, 
tworzenie miejsc pracy, poprawa jakości życia 

COM(2020) 662 final - 14.10.2020 r.
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Najważniejsze wnioski przedstawione w pakiecie legislacyjnym „Fit for 55” 

W obszarze energia, efektywność energetyczna:

• Renowacja 3% budynków publicznych każdego roku w celu zwiększenia ich efektywności

energetycznej.

• Nowe wymagania dotyczące audytu energetycznego w przedsiębiorstwach działających

na terenie Unii Europejskiej, obowiązek monitorowania zużycia energii w centrach

danych.

W obszarze energia, odnawialne źródła energii:

• Do 2030 r. 40% energii należy produkować ze źródeł odnawialnych.

• Zaostrzone kryteria zrównoważonego rozwoju w zakresie wykorzystania bioenergii –

ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z instalacji o nominalnej mocy cieplnej

wynoszącej co najmniej 5 MW (poprzedni próg wynosił 20 MW).

Pakiet „Fit for 55” przyjęty przez Komisję Europejską 
14 lipca 2021 roku
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25 października 2022 r. Rada Europejska osiągnęła porozumienie w sprawie wniosku

dotyczącego zmiany dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD).

Główne zmiany są takie, że wszystkie nowe budynki powinny być budynkami

o zerowej emisji od 2030 roku, a budynki istniejące powinny zostać przekształcone

w budynki o zerowej emisji do 2050 roku.

Przekształcona EPBD promuje poprawę charakterystyki energetycznej budynków i redukcję

emisji gazów cieplarnianych z budynków w Unii, w celu osiągnięcia bezemisyjnych zasobów

budowlanych do 2050 r. z uwzględnieniem panujących na zewnątrz warunków klimatycznych

i warunków lokalnych oraz wymagań dotyczących klimatu wewnętrznego i opłacalności

ekonomicznej.

Charakterystyka energetyczna budynków
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Budynek o zerowej emisji zastąpiłby budynki o niemal zerowym zużyciu energii (nZEB)
jako standard dla wszystkich nowych budynków od 2027 r. i dla wszystkich
odnowionych budynków od 2030 r.

Budynek o zerowej emisji - budynek o bardzo wysokiej charakterystyce energetycznej
zgodnie z zasadą „efektywność energetyczna przede wszystkim”, w którym bardzo
niewielka ilość wymaganej energii jest w pełni pokrywana energią z samego budynku lub
z lokalnie występujących źródeł odnawialnych.

Postawiony cel UE: obniżenie do 2030 roku zużycia EP we wszystkich budynkach
niemieszkalnych poniżej progu 15%, a do 2034 roku do 25%.

Wymogi dotyczące budynków bezemisyjnych w Polsce

Całkowite roczne zużycie energii pierwotnej w nowym budynku bezemisyjnym:

• budynek mieszkalny <65 kWh/(m2·rok),

• budynek biurowy <85 kWh/(m2·rok).

Przekształcona Dyrektywa w sprawie charakterystyki 
energetycznej budynków – kluczowe zmiany
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Długoterminowe strategie renowacji zostałyby zastąpione krajowymi planami

renowacji budynków, które obejmowałyby konkretne plany działań w etapach do 2030, do

2040 i do 2050 r. w odniesieniu do rocznego wskaźnika renowacji energetycznej, zużycia

energii pierwotnej i końcowej w krajowych zasobach budowlanych oraz ograniczenia

operacyjnych emisji gazów cieplarnianych1). Krajowe plany renowacji budynków miałyby

być przedstawiane co 5 lat. Pierwsze projekty planów renowacji budynków powinny

zostać złożone do 30 czerwca 2024 r.

1) „operacyjne emisje gazów cieplarnianych” oznaczają emisje gazów cieplarnianych związane z zużyciem energii

przez systemy techniczne budynku podczas użytkowania i eksploatacji budynku [kg CO2/(m
2·rok)];

Przekształcona Dyrektywa w sprawie charakterystyki 
energetycznej budynków – kluczowe zmiany
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Zmiana prezentacji charakterystyki energetycznej na świadectwach

Do grudnia 2025 r. wszystkie świadectwa charakterystyki energetycznej będą musiały być zgodne ze

specjalną formatką opracowaną przez KE, wskazującą klasę charakterystyki energetycznej

budynku w skali od A do G. Klasy te zostałyby odpowiednio przeskalowane, tzn. najwyższa klasa

A będzie oznaczać budynek bezemisyjny, natomiast najniższa klasa G będzie obejmować 15%

krajowych zasobów budowlanych o najgorszej charakterystyce. Ponadto państwa członkowskie

będą mogły dodać nową kategorię "A+" odpowiadającą budynkom, które oprócz tego, że są

budynkami o zerowej emisji, dostarczają do sieci energetycznej energię ze źródeł odnawialnych na

miejscu. Świadectwa charakterystyki energetycznej w klasach A-C będą nadal ważne przez okres do

10 lat. Natomiast ważność świadectw klas od D do G skrócono do pięciu lat.

Przekształcona Dyrektywa w sprawie charakterystyki 
energetycznej budynków – kluczowe zmiany
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Zmiana prezentacji charakterystyki energetycznej na świadectwach c.d.

Wskaźnik, na podstawie którego budynki mają być klasyfikowane (zużycie energii pierwotnej

w kWh/(m²·rok)) pozostaje niezmieniony i zostaje uzupełniony wskaźnikiem

dotyczącym operacyjnych emisji gazów cieplarnianych i energii odnawialnej.

W wyniku przeprowadzonych sukcesywnych renowacji:

• budynki użyteczności publicznej i budynki niemieszkalne ze świadectwem charakterystyki energetycznej

klasy G (najniższej) powinny osiągnąć do 2027 r. co najmniej klasę F, a do 2030 r. klasę E,

• publiczne budynki mieszkalne ze świadectwem charakterystyki energetycznej klasy G, powinny osiągnąć

co najmniej klasę F do 2030 r. i klasę E do 2033 r.

Przekształcona Dyrektywa w sprawie charakterystyki 
energetycznej budynków – kluczowe zmiany
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Do dnia 31 grudnia 2024 r. państwa członkowskie UE powinny wprowadzić krajowy

system paszportów renowacji1). Unijne wymagania dotyczące paszportów renowacyjnych

zostaną zawarte w akcie delegowanym, który ma zostać wydany do końca 2023 r.

Paszporty renowacyjne mają pomóc właścicielom w planowaniu etapowego remontu

budynku.

1)„paszport renowacji” oznacza dokument zawierający dostosowany do potrzeb plan działania dotyczący

kilkuetapowej renowacji danego budynku, która znacząco poprawi jego charakterystykę energetyczną;

Przekształcona Dyrektywa w sprawie charakterystyki 
energetycznej budynków – kluczowe zmiany
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Metodologia obliczania charakterystyki energetycznej budynków

Metodologia wyznaczania charakterystyki energetycznej budynków powinna opierać się na

kluczowych normach europejskich, z uwzględnieniem załączników krajowych, dotyczących:

• energetycznych właściwości użytkowych budynków (EN ISO 52000-1, EN ISO 52003-1,

EN ISO 52010-1, EN ISO 52016-1, oraz EN ISO 52018-1),

• jakości powietrza wewnętrznego (EN 16798-1),

• współczynników energii pierwotnej i współczynnika emisji CO2 (EN 17423)

• oraz współczynnika ocieplenia globalnego (EN 15978).

Przekształcona Dyrektywa w sprawie charakterystyki 
energetycznej budynków – kluczowe zmiany
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Zestawienie norm przydatnych w obliczaniu charakterystyki energetycznej budynków

PN-EN ISO 52000-1:2017-10 - wersja polska Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Nadrzędna ocena EPB --
Część 1: Ogólne ramy i procedury

PN-EN ISO 52003-1:2017-09 - wersja angielska Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Wskaźniki, wymagania,
ocena i certyfikacja -- Część 1: Ogólne aspekty i zastosowanie do całkowitych energetycznych właściwości użytkowych

PN-EN ISO 52010-1:2017-09 - wersja polska Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Zewnętrzne warunki
klimatyczne -- Część 1: Konwersja danych klimatycznych do obliczeń energetycznych

PN-EN ISO 52016-1:2017-09 - wersja polska Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Zapotrzebowanie na
energię do ogrzewania i chłodzenia, wewnętrzne temperatury oraz jawne i utajone obciążenia cieplne -- Część 1:
Procedury obliczania

PN-EN ISO 52018-1:2017-10 - wersja angielska Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Wskaźniki do
częściowych wymagań EPB związanych z bilansem energii cieplnej i funkcją budowli -- Część 1: Przegląd opcji

PN-EN 16798-1:2019-06 - wersja angielska Charakterystyka energetyczna budynków -- Wentylacja budynków -- Część 1:
Parametry wejściowe środowiska wewnętrznego do projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynków
w odniesieniu do jakości powietrza wewnętrznego, środowiska cieplnego, oświetlenia i akustyki -- Moduł M1-6

PN-EN 17423:2021-04 - wersja angielska Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Określanie i raportowanie
współczynników energii pierwotnej (PEF) i współczynnika emisji CO2 -- Zasady ogólne, Moduł M1-7

PN-EN 15978:2012 - wersja angielska Zrównoważone obiekty budowlane -- Ocena środowiskowych właściwości
użytkowych budynków -- Metoda obliczania

Przekształcona Dyrektywa w sprawie charakterystyki 
energetycznej budynków – kluczowe zmiany
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Wymóg obliczania współczynnika globalnego ocieplenia w cyklu życia nowych budynków 

Emisje w całym cyklu życia są szczególnie istotne w przypadku dużych budynków, dlatego

obliczanie współczynnika globalnego ocieplenia w cyklu życia będzie obowiązkowe dla

nowych budynków o powierzchni użytkowej powyżej 2000 m2 od 1. stycznia 2027 r.

Od początku 2030 roku współczynnik ocieplenia globalnego w całym cyklu życia będzie

wyznaczany w przypadku wszystkich nowych budynków.

Oprócz charakterystyki energetycznej, wszystkie nowe budynki będą musiały zapewniać

zdrowe warunki klimatyczne w pomieszczeniach.

Przekształcona Dyrektywa w sprawie charakterystyki 
energetycznej budynków – kluczowe zmiany
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Opracowywanie wskaźnika gotowości budynków do obsługi inteligentnych sieci

Do dnia 31 grudnia 2025 r. Komisja przyjmie akt delegowany, zobowiązujący do stosowania

wspólnego unijnego systemu oceny gotowości budynków do obsługi inteligentnych sieci,

w odniesieniu do budynków niemieszkalnych, w których systemy ogrzewania lub połączone

systemy ogrzewania i wentylacji pomieszczeń mają znamionową moc użyteczną powyżej

290 kW.

Przekształcona Dyrektywa w sprawie charakterystyki 
energetycznej budynków – kluczowe zmiany
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Obowiązkowa instalacja systemów automatyki i sterowania w budynkach

Obecnie obowiązkowa instalacja systemów automatyki i sterowania ma miejsce

w budynkach niemieszkalnych o zapotrzebowaniu efektywnej mocy znamionowej

powyżej 290 kW.

Od 2030 r. obowiązek ten będzie rozszerzony na budynki niemieszkalne z zapotrzebowaniem

mocy powyżej 70 kW. Natomiast nowe budynki mieszkalne i budynki mieszkalne poddawane

ważniejszym renowacjom muszą być wyposażone w wybrane funkcje monitorowania i kontroli

w celu poprawy i optymalizacji zarządzania nimi i ich eksploatacji.

Przekształcona Dyrektywa w sprawie charakterystyki 
energetycznej budynków – kluczowe zmiany
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Monitorowanie parametrów klimatu wewnętrznego (uwzględnienie w świadectwach
charakterystyki energetycznej wskaźników jakości powietrza wewnętrznego)

Budynki bezemisyjne powinny być wyposażone w urządzenia pomiarowe i sterujące do

monitorowania i regulacji jakości powietrza w pomieszczeniach.

W istniejących budynkach instalacja takich urządzeń jest wymagana, jeżeli jest to

wykonalne z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia oraz w przypadku gdy

budynek jest poddawany ważniejszej renowacji.

Przekształcona Dyrektywa w sprawie charakterystyki 
energetycznej budynków – kluczowe zmiany
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Energia ze źródeł odnawialnych

W krajach członkowskich UE w przypadku wszystkich nowych budynków należy

przewidzieć instalacje fotowoltaiczne:

• od 2027 roku instalacje fotowoltaiczne należy umieszczać na wszystkich nowych

budynkach publicznych i niemieszkalnych o powierzchni użytkowej powyżej 250 m2,

• od 2028 roku na wszystkich istniejących budynkach publicznych i niemieszkalnych

o powierzchni powyżej 400 m2 po przeprowadzeniu ważniejszej lub głębszej

renowacji,

• od 2030 roku na wszystkich nowych budynkach mieszkalnych.

Przekształcona Dyrektywa w sprawie charakterystyki 
energetycznej budynków – kluczowe zmiany
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