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Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 
2010/31/UE z dnia 19 
maja 2010 r. w sprawie 
charakterystyki 
energetycznej budynków



Głównymi celami tego przeglądu są 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (GHG) 
z budynków i zużycia energii końcowej do 2030 
r. oraz ustanowienie długoterminowej wizji 
budynków zmierzających do ogólnounijnej
neutralności klimatycznej do 2050 r. 

Cel wniosku 
Aby im sprostać, inicjatywa ma podstawy 
w kilku celach szczegółowych:

▪ zwiększenie tempa i głębokości renowacji 
budynków,

▪ poprawa informacji na temat charakterystyki 
energetycznej i zrównoważonego charakteru 
budynków, 

▪ zapewnienie, że wszystkie budynki będą zgodne z 
wymogami neutralności klimatycznej do 2050 r.

▪ wzmocnione wsparcie finansowe oraz modernizacja 
i integracja systemów. 



Najważniejsze zmiany wprowadzone we wniosku

▪ wprowadzenie ogólnoeuropejskiego standardu budynku zeroemisyjnego (ZEB), 

▪ minimalne normy charakterystyki energetycznej dla budynków istniejących, standardy energetyczne dla 
poszczególnych budynków (państwowych, niemieszkalnych i mieszkalnych),

▪ znacząca rola systemów opartych na energii słonecznej, o ile pozwala na to bilans techniczny i 
ekonomiczny,  

▪ wprowadzenie systemu paszportów renowacyjnych,

▪ dalszy rozwój elektromobliności, zaopatrzenie miejsc parkingowych w infrastrukturę na potrzeby ładowania 
pojazdów, zapewnienie parkingów dla rowerów,

▪ zachęty finansowe, środki wsparcia, usuwanie barier w stosunku do działań mających na celu poprawę 
efektywności energetycznej,

▪ wspólny wzór świadectwa charakterystyki energetycznej.



▪ Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków 

▪ Rozporządzenie w sprawie metodologii 
wyznaczania charakterystyki energetycznej 
budynku, części budynku oraz świadectw 
charakterystyki energetycznej

▪ Rozporządzenie w sprawie wzorów protokołów z 
kontroli systemu ogrzewania lub systemu 
klimatyzacji 

▪ Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie

Akty krajowe 
implementujące regulacje 
dyrektywy 2010/31/UE



Ustawa z dnia 7 
października 2022 r. 
zmieniająca ustawę o 
charakterystyce 
energetycznej budynków 
oraz ustawę – Prawo 
budowlane

▪ Wdrożenie prawa UE

▪ Konieczność wprowadzenia korekt w 
obowiązującym porządku prawnym

Przyczyny nowelizacji

▪ Ogłoszenie: 27 
października 2022 r. 

▪ Wejście w życie: Art. 
10. Ustawa wchodzi w 
życie po upływie 6 
miesięcy od dnia 
ogłoszenia.

▪ Wejście w życie: 28 
kwietnia 2023 r.



Zakres nowelizacji

▪ zmiany dot. sporządzania i przekazywania ŚCHE,

▪ dodatkowa przesłanka do wykreślenia z rejestru – przekazanie dokumentu sporządzonego poza rejestrem,

▪ brak możliwości uzyskania wpisu do rejestru CHEB po ponownym wykreśleniu z rejestru,

▪ obowiązek odnotowania przez notariusza przekazania ŚCHE,

▪ umieszczanie w reklamach dodatkowych informacji (EP, EK, EU, udział OZE, emisja CO2),

▪ zasady kontroli systemów technicznych:  dodatkowo kontroli mają podlegać systemy ze źródłami ciepła 
innymi niż wymienione w dotychczas obowiązujących przepisach o mocy cieplnej większej niż 70 kW, oraz 
połączone systemy (ogrzewania i wentylacji, klimatyzacji i wentylacji),

▪ wprowadzenie obowiązku wyposażania budynków niemieszkalnych w systemy automatyki i sterowania z 
systemami technicznymi (ogrzewania i wentylacji, klimatyzacji i wentylacji) o mocy ponad 290 kW,

▪ ustawa – Prawo budowlane (art. 57) - Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub 
wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć kopię świadectwa 
charakterystyki energetycznej.



Nowelizacja rozporządzeń:

- w sprawie metodologii obliczania 
charakterystyki energetycznej budynku lub 
części budynku oraz świadectw 
charakterystyki energetycznej

-w sprawie wzorów protokołów z kontroli 
systemu ogrzewania lub systemu 
klimatyzacji

▪ dostosowanie wzorów świadectw i wzorów 
protokołów do nowelizacji ustawy o 
charakterystyce energetycznej budynków

▪ konieczność doprecyzowania objaśnień oraz 
informacji zawartych we wzorach dokumentów

▪ konieczność aktualizacji wartości współczynnika 
nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej 
(rozporządzenie ws. metodologii)

▪ dostosowanie wzorów protokołów do kontroli 
połączonych systemów technicznych

▪ dodanie oświadczenia o wygenerowaniu 
dokumentów z centralnego rejestru charakterystyki 
energetycznej

Powody nowelizacji rozporządzeń 



Projekt rozporządzenia w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej 
budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (nr wpisu 62)

▪ zmiana w tabeli dot. współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej wi,

▪ dodanie oświadczenia w załącznikach do rozporządzenia – wzorach ŚCHEB,

▪ dodanie objaśnień we wzorze świadectw,

▪ wejście w życie regulacji 28 kwietnia 2023 r.



Projekt rozporządzenia w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub 
systemu klimatyzacji (nr wpisu 63)

▪ dodanie oświadczenia w załącznikach do rozporządzenia – wzorach protokołów,

▪ doprecyzowano szereg informacji oraz objaśnień w protokołach, 

▪ dodano przykłady zaleceń mające na celu poprawę efektywności energetycznej rozpatrywanego systemu,

▪ dostosowano wzorów protokołu do kontroli połączonych systemów technicznych,

▪ wejście w życie regulacji 28 kwietnia 2023 r.



Opracowanie ekspertyz z zakresu 
charakterystyki energetycznej budynków

- przegląd przepisów określających 
minimalne wymagania dotyczące 
charakterystyki energetycznej budynków

- zmiana regulacji w zakresie wyznaczania 
charakterystyki energetycznej budynku lub 
części budynku oraz świadectw 
charakterystyki energetycznej



Przegląd przepisów określających minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej 
budynków

▪ przegląd stanowi wypełnienie zobowiązań wynikających z rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 
244/2012 z dnia 16 stycznia 2012 r. (Dz. Urz. UE nr L 81 z 21.3.2012, str. 18),

▪ zgodnie z art. 5 rozporządzenia delegowanego, państwa członkowskie dokonują przeglądu minimalnych 
wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej, o których mowa w art. 4 ust. 1 dyrektywy 
2010/31/UE,

▪ przegląd przepisów określających minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej zawiera 
ewentualne propozycje uaktualnienia tych wymagań, w celu osiągnięcia poziomów optymalnych pod 
względem kosztów z uwzględnieniem postępu technicznego w sektorze budowlanym,

▪ wyniki tego przeglądu są przekazywane Komisji Europejskiej w ramach sprawozdania zgodnie z art. 6 
rozporządzenia delegowanego,

▪ wniosek z ekspertyzy:

Ze względu na wyniki analizy ekonomicznej oraz biorąc pod uwagę rozwój w sektorze budowlanym, proponuję się nie 
zmieniać wymagań w zakresie oszczędności energii (dział X) i izolacyjności cieplnej przegród (załącznik nr 2).



▪ wynikała z potrzeby dostosowania regulacji rozporządzenia w sprawie metodologii wyznaczania 
charakterystyki energetycznej do dyrektywy 2018/844 zmieniającej dyrektywę EPBD oraz dyrektywę EED,

▪ dostosowanie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej do zharmonizowanych norm 
zrodziny rodziny  ISO 52000-1, 52003-1, 52010-1, 52016-1 oraz 52018-1,

▪ ujednolicenie formy graficznej świadectwa charakterystyki energetycznej dostosowanej do standardów UE, 

▪ uwzględnienie postępu technologicznego i zmieniającego się otoczenia prawnego w sektorze budowlanym.

Konieczność realizacji ekspertyzy dotyczącej zmian regulacji w zakresie wyznaczania 
charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki 
energetycznej



Zaproponowane zmiany wynikające z ekspertyzy dotyczącej zmian regulacji w zakresie wyznaczania 
charakterystyki energetycznej 

▪ zmiany dotyczące wyznaczania charakterystyki energetycznej budynków (wyznaczanie zapotrzebowania na 
energię PN EN ISO 52016 1 2017), dodanie metody godzinowej, znacząco podnoszącej jakość i dokładność 
obliczeń,

▪ przedstawienie charakterystyki energetycznej budynków w postaci klas energetycznych w odniesieniu do 
wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP, oraz w odniesieniu do wskaźnika 
rocznego zapotrzebowania na energię dostarczoną netto ED:

▪ A+ dla budynku o dodatnim bilansie energetycznym,

▪ A dla budynku neutralnego klimatycznie,

▪ G z najgorszą charakterystyką energetyczną,  

▪ procentowy udział strat ciepła przez poszczególne przegrody i systemy w budynku,

▪ dodanie parametrów charakteryzujących emisję zanieczyszczeń powietrza związanych z eksploatacją 
budynków,

▪ PM10, PM2,5, NOx, SO2, CO.

▪ zmiana graficzna wzoru świadectwa charakterystyki energetycznej budynku/części budynku.



Zaproponowany wzór świadectwa charakterystyki energetycznej





Aktualny wzór świadectwa charakterystyki energetycznej



Plany, modernizacje w zakresie certyfikacji energetycznej budynków

▪ modernizacja centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków,

▪ przekazanie projektu rozporządzenia w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej 
budynku części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej do prekonstultacji, w celu analizy 
projektu z uczestnikami rynku budowlanego.



Dziękuję za uwagę

Justyna Kozuń 

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Kontakt: SekretariatDGN@mrit.gov.pl
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