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w Polsce podstawowym dokumentem istotnym  
z punktu widzenia efektywności energetycznej 
budynków jest rozporządzenie ministra infra-
struktury z kolejnymi zmianami w sprawie „warun-
ków Technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie”. wymogi zawarte są  
w rozporządzeniu stopniowo (2014, 2017 i 2021) 
stawiają coraz wyższe wymagania dotyczące izo-
lacyjności cieplnej przegród i ograniczają ilość 
zużywanej przez budynki energii nieodnawialnej 
(energii pierwotnej). Obowiązujące od początku 
2021 roku wymagania celowo zmuszają do sto-
sowania urządzeń odnawialnych źródeł energii.

EnErgia piErwotna (Ep) a budynEk

Bardzo dużo przydatnych informacji z praktycz-
nymi przykładami obliczeń wskaźników energii 
pierwotnej i sposób optymalizacji znaleźć można 
w poradniku dla architektów, projektantów i inwe-
storów wydanym przez POBE (Porozumienie Bran-
żowe Na Rzecz Efektywności Energetycznej): „Jak 

spełnić wymagania, jakim powinny odpowiadać 
budynki od 2021 roku? Ogrzewanie i wentylacja 
w warunkach technicznych”. Przykłady zawierają 
różne warianty źródeł ciepła analizowane pod ką-
tem wpływu na efektywność energetyczną ogrze-
wanych budynków. Jest tam zarówno najpopular-
niejszy wciąż kocioł gazowy w trzech wariantach, 
jest kocioł na biomasę, która przeżywa odrodzenie, 
oraz naturalnie kilka wariantów z pompami ciepła.

Dla celów ogrzewania budynku i przygotowania 
ciepłej wody użytkowej wymagana jest energia 
określana mianem energii użytkowej EU, odnie-
sionej do jednostkowej powierzchni budynku 
i wyrażona w kwh/(m2∙rok). Energia użytkowa 
musi być dostarczona do budynku ze źródła 
ciepła, pracującego z określoną sprawnością.  
Aby źródło ciepła mogło dostarczyć wymaganą 
ilość energii do budynku, musi tę energię otrzy-
mać w formie nośnika energii (biomasy, gazu, 
energii elektrycznej itd.). Ilość energii dostarczo-
nej do źródła ciepła, określa się mianem energii  

Ostatnie sprawozdanie oceniające przygotowa-
ne przez Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Kli-
matu (IPCC) pokazuje bardzo wyraźnie, że nie-
stety to my ludzie, jesteśmy odpowiedzialni za 
negatywne zmiany klimatu. wstrząsające dane 
wskazują, że za ocieplenie klimatu odpowiadają 
przede wszystkim (z wysokim prawdopodobień-
stwem) stężenia gazów cieplarnianych emitowa-
nych przez człowieka. w 2019 roku stężenie CO2 w 
atmosferze było wyższe niż kiedykolwiek od co 
najmniej 2 milionów lat (wysokie prawdopodo-
bieństwo wyniku), a stężenia CH4 i N2O były wyż-
sze niż kiedykolwiek od co najmniej 800 000 lat 
(bardzo wysokie prawdopodobieństwo wyniku).  

Od 1750 roku, od kiedy rozpoczęto oficjalne po-
miary i archiwizowanie danych, stężenie CO2 at-
mosferze wzrosło aż o 47%, a CH4 aż o 156%!
w przyjętym przez Komisję UE planie działania, 
prowadzącym do przejścia na gospodarkę nisko-
emisyjną, zapisano m.in. konieczność redukcji emi-
sji gazów cieplarnianych innych niż CO2, w tym flu-
orowanych gazów cieplarnianych o 72-73% do 2030 
roku w stosunku do poziomów z 1990 roku. Sek-
tor budynków (gospodarstwa domowe i usługi)  
w UE odpowiada za 36% całkowitej emisji CO2, dla-
tego od kilku lat tak dużo mówi się o konieczności 
modernizacji istniejących budynków i stawia wy-
sokie wymagania nowo powstającym budynkom.

Rynek kotłów gazowych osiągnął już wprawdzie swój szczyt możliwości 
wynoszący 300 000 sztuk, ale utrzymuje się stabilnie od 3 lat z wahaniem 
+/-0,3%. Rynek pomp ciepła rośnie z kolei bardzo dynamicznie, 
zabierając coraz więcej rynkowi tradycyjnych źródeł ciepła. Całkowite 
przejście z ogrzewania tradycyjnego na pompy ciepła jest sporym 
wyzwaniem nie tylko z punktu widzenia właściwego doboru i pracy. 
Tak duża liczba urządzeń wymaga olbrzymiej kadry wykwalifikowanych 
instalatorów, dostępnych urządzeń na rynku i odpowiedniej infrastruktury 
elektroenergetycznej. Tymczasem, obok pomp ciepła, także kondensacyjne 
kotły gazowe mogą przyczyniać się do zwiększania efektywności systemów 
ogrzewania budynków i poprawy jakości powietrza w naszym otoczeniu.
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Human influence has warmed the climate at a rate that is unprecedented
in at least the last 2000 years
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b) Change in global surface temperature (annual average) as observed and 
simulated using human & natural and only natural factors (both 1850-2020)

a) Change in global surface temperature (decadal average)
as reconstructed (1-2000) and observed (1850-2020)
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Panel a): Changes in global surface temperature reconstructed from paleoclimate archives (solid grey line, 
1–2000) and from direct observations (solid black line, 1850–2020), both relative to 1850–1900 and decadally 
averaged. The vertical bar on the left shows the estimated temperature (very likely range) during the warmest 
multi-century period in at least the last 100,000 years, which occurred around 6500 years ago during the current 
interglacial period (Holocene). The Last Interglacial, around 125,000 years ago, is the next most recent candidate 
for a period of higher temperature. These past warm periods were caused by slow (multi-millennial) orbital 
variations. The grey shading with white diagonal lines shows the very likely ranges for the temperature 
reconstructions. 
Panel b): Changes in global surface temperature over the past 170 years (black line) relative to 1850–1900 
and annually averaged, compared to CMIP6 climate model simulations (see Box SPM.1) of the temperature 
response to both human and natural drivers (brown), and to only natural drivers (solar and volcanic activity, green). 
Solid coloured lines show the multi-model average, and coloured shades show the very likely range of simulations. 
(see Figure SPM.2 for the assessed contributions to warming). 
{2.3.1, 3.3, Cross-Chapter Box 2.3, Cross-Section Box TS.1, Figure 1a, TS.2.2}

Figure SPM. 1:    History of global temperature change and causes of recent warming.

1  wpływ człowieka ocieplenie klimatu. Jeszcze nigdy tempo zmian nie było tak szybkie. Analiza 
zmian temperatury obejmuje ponad 2000 lat wstecz z czego 170 ostatnich lat zawiera wartości 
rzeczywiste, zmierzone (źródło: Raport IPCC 2021)
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końcowej EK, również odniesionej do jednostkowej  
powierzchni budynku i wyrażonej w kwh/(m2∙rok). 
według definicji z rozporządzenia [1] „energia koń-
cowa jest energią dostarczoną do budynku dla 
systemów technicznych”. w ramach energii koń-
cowej uwzględnia się również energię pobiera-
ną przez urządzenia pomocnicze takie jak pom-
py obiegowe, a także uwzględnia straty energii 
wynikające z dystrybucji i magazynowania ciepła.

Istotnym jest, że każda energia, która składa się na 
energię końcową może mieć inną wartość współ-
czynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwot-
nej, który służy z kolei do obliczania wskaźnika ener-
gii pierwotnej, nieodnawialnej dla budynku (EP) 
wyrażonego w kwh/(m2∙rok). Dla energii końcowej 
dla systemów pomocniczych np. dystrybucji ciepła 
(pompy obiegowe) wynosi tyle, ile dla energii elek-
trycznej, a więc 3. Dla energii końcowej dostarcza-
nej do kotła gazowego wynosi 1,1. Dla elektrycznej, 
sprężarkowej pompy ciepła wskaźnik energii pier-
wotnej wynosi oczywiście 3, a dla kotła na bioma-
sę (np. pelet) współczynnik nakładu nieodnawialnej 

energii pierwotnej wynosi zaledwie 0,2. Obliczony 
wskaźnik energii pierwotnej nie może być wyższy 
niż wartość określona w wT2021. Od 2021 roku 
wskaźnik energii pierwotnej nieodnawialnej (EP) 
dla budynków jednorodzinnych nowych i moder-
nizowanych nie może przekraczać 70 kwh/(m2∙rok).

w jaki sposób możEmy wpłynąć 
na obniżEniE wartości wskaźnika Ep?

Po pierwsze: poprzez zwiększenie obniżenia zapo-
trzebowania na energię użytkową (EU). Osiągnąć 
to można, zwiększając izolacyjność przegród oraz 
poprzez zastosowanie wentylacji mechanicznej  
z odzyskiem ciepła. Dawniej budynki traciły naj-
więcej ciepła w wyniku przenikania przez przegro-
dy zewnętrzne, ale dzięki poprawie izolacji cieplnej 
straty te zostały znacznie ograniczone. Obecnie 
w bilansie cieplnym budynku bardzo duży udział 
stanowi strata ciepła przez wentylację. Tak więc 
sposobem na ograniczenie zapotrzebowania 
budynku w energię użytkową jest zastosowa-
nie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Po drugie: poprzez zastosowanie urządzeń tech-
nicznych o wysokiej sprawności, co ma wpływ 
na zapotrzebowanie na energię końcową (EK). Im 
skuteczniejsze urządzenie zostanie zastosowa-
ne, tym mniejsze będą straty i tym mniej energii 
trzeba będzie dostarczyć. Dodatkowo, do obli-
czeń należy stosować współczynniki efektyw-
ności określone przez producenta, zamiast tych 
wpisanych w rozporządzeniu [1].
Po trzecie: poprzez wykorzystanie odnawialnych 
źródeł energii, które dzięki niskim wartościom 
współczynnika nakładu nieodnawialnej energii 
pierwotnej pozytywnie wpływają na wskaźnik 
energii pierwotnej (EP). Energia z termicznych ko-
lektorów słonecznych charakteryzuje się zerowym 
współczynnikiem nakładu nieodnawialnej ener-
gii pierwotnej, a więc część oszacowanej energii 

wartości średniej sezonowej sprawności 
wytwarzania ciepła z nośnika energii lub 
energii dostarczanych do źródła ciepła 
dla celów grzewczych, jak również war-
tości średniej rocznej sprawności wytwa-
rzania ciepła z nośnika energii lub energii 
dostarczanych do źródła ciepła dla przy-
gotowania ciepłej wody użytkowej okre-
ślone są w rozporządzeniu [1], lecz stosuje 
się je tylko wtedy, gdy nie mogą one być 
one dostarczone przez producenta źró-
dła ciepła. na podstawie wskaźnika ener-
gii końcowej oblicza się wskaźnik energii 
pierwotnej Ep wyrażony w kwh/(m2∙rok). 
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końcowej dla procesu przygotowania ciepłej wody 
użytkowej, która zostanie pokryta przez termicz-
ne kolektory słoneczne, zostanie przeliczona na 
EP o wartości 0. Termiczne kolektory słoneczne 
nie redukują energii końcowej, lecz pozwalają na 
„wykreślenie” części z niej przy obliczaniu wskaź-
nika energii pierwotnej. Pompy ciepła z kolei po-
przez korzystanie z energii odnawialnej zawartej 
w środowisku w procesie produkcji ciepła dla bu-
dynku, wprost redukują wartość energii końco-
wej. w dodatku, im wyższa efektywność tego pro-
cesu, to tym mniejsza wartość energii końcowej.

obliczEnia… wEdług rozporządzEnia 
i danych producEntów

Określone w rozporządzeniu [1] wartości poszcze-
gólnych wskaźników wykorzystywanych do obli-
czeń i wyznaczania charakterystyki energetycznej  

budynku możemy w części zastąpić wartościa-
mi określonymi przez producenta. Dotyczy to  
w szczególności średniej sezonowej efektyw-
ności wytwarzania ciepła dla celów ogrzewania 
pomieszczeń oraz średniej rocznej efektywno-
ści wytwarzania ciepła dla przygotowania cie-
płej wody użytkowej. Naturalnie można również 
samodzielnie obliczać inne elementy jak np. za-
potrzebowanie na moc elektryczną do napędu 
pomp obiegowych, biorąc pod uwagę współ-
czynniki korekcyjne uwzględniające strukturę sie-
ci przewodów, jej zrównoważenie hydrauliczne 
i sposób sterowania lub skorzystać z gotowych 
wartości określonych w tabeli. 
Biorąc pod uwagę źródło dla wskaźników śred-
niej sezonowej i rocznej efektywności wytwarza-
nia ciepła, różnice w wynikach obliczeń potrafią 
być spore i mogą w znacznym wypaczyć rezul-
tat końcowy (tabela 1).

rodzaj urządzenia zgodnie z tabelą 2 
rozporządzenia [1]

wg danych producenta  
dla przykładowych urządzeń

Kotły gazowe kondensacyjne niskotemperaturowe 
(55/45°C) o mocy nominalnej do 50 kW 0,94 1,0441

Pompy ciepła typu glikol/woda, sprężarkowe, 
napędzane elektrycznie:
a) 55/45oC
b) 35/28oC

3,5
4,0

III strefa

3,862

5,332

II strefa

3,913

5,313

Pompy ciepła typu powietrze/woda, sprężarkowe, 
napędzane elektrycznie:
a) 55/45oC
b) 35/28oC

2,6
3,0

III strefa

2,862

4,152

II strefa

3,033

4,363

Tabela 1  Porównanie wartości średniej sezonowej sprawności wytwarzania ciepła z nośnika 
energii lub dostarczonych do źródła ciepła określonych w rozporządzeniu [1] z danymi podanymi 
przez producenta danego urządzenia. wartości bezwzględne.
1 wartość średniej sezonowej sprawności wytwarzania ciepła dla kotła gazowego, 
kondensacyjnego odczytano z karty produktu i przeliczono zgodnie z normą EN-15502,  
punkt 9.5.2.1 i tabelą J.4. Przeliczenie jest konieczne, ponieważ rozporządzenie [1] określa wartości  
w odniesieniu do wartości opałowej paliwa gazowego, podczas gdy na karcie produktu wartość 
odniesiona jest do ciepła spalania.
2 wartość średniej sezonowej sprawności wytwarzania ciepła dla pompy ciepła dotyczy  
strefy klimatycznej III np. Kraków.
3 wartość średniej sezonowej sprawności wytwarzania ciepła dla pompy ciepła dotyczy  
strefy klimatycznej II np. Poznań.
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powierzchnię budynku oraz wskaźnik jednostko-
wego zapotrzebowania na ciepłą wodę użytko-
wą, który wg tabeli 27 wynosi 1,4 dm3/m2∙doba  
(dla budynków 1-rodzinnych). To oznacza, że 
c.w.u. dla budynku o dużej powierzchni od 200 m2  
może stanowić spory udział, nawet > 40% w cał-
kowitym zapotrzebowaniu budynku w energię 
użytkową. Nawet niewielki wzrost sprawności 
jest tutaj bardzo istotny dla końcowych obliczeń.
Energia pomocnicza dla pomp obiegowych jest 

podobna dla typowych źródeł ciepła. Jednocze-
śnie wartości energii pomocniczej (tabela 20 roz-
porządzenia [1]) są stosunkowo małe w porówna-
niu z zapotrzebowaniem energii na cele grzewcze 
i przygotowanie ciepłej wody użytkowej.

[1] Rozporządzenie ministra infrastruktury i rozwoju dnia 
27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania 
charakterystyki energetycznej budynku lub części bu-
dynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.

Sposób obliczania SCOP dla pomp ciepła, pra-
cujących w różnych warunkach panujących  
w Polsce jest zgodny z propozycją przygotowa-
ną przez stowarzyszenie PORT PC i uwzględnia 
wartości sezonowej efektywności ogrzewania po-
mieszczeń dla klimatu umiarkowanego i zimnego 
określone w karcie pracy urządzenia (tabela 2).
Jak widać (tabela 3), w każdym przypadku różni-
ca w obliczonej średniej rocznej sprawności wy-
twarzania ciepła jest 2-cyfrowa, a w niektórych 
wypadkach blisko dwukrotnie większa. wyższa 
sprawność oznacza oczywiście mniejszą ilość po-
trzebnej energii końcowej, a więc w konsekwen-
cji również energii pierwotnej.
Podobnie sprawa wygląda dla procesu przy-
gotowania ciepłej wody użytkowej. Tu jednak 
nie zawsze dysponujemy wszystkimi danymi.  

Początkowo, gdy przepisy Dyrektywy ErP weszły 
w życie, możliwe było określanie rocznej efektyw-
ności przygotowania ciepłej wody użytkowej dla 
zestawu kocioł i podgrzewacz traktując ten układ 
jako jeden produkt (ogrzewacz wielofunkcyjny). 
Po zmianach, roczną efektywność przygotowa-
nia ciepłej wody użytkowej określa się tylko dla 
urządzeń 2-funkcyjnych oraz dla urządzeń kom-
paktowych, a więc ze zintegrowanym zbiornikiem 
ciepłej wody użytkowej. Zestawienie uwzględnia 
właśnie takie produkty (tabela 4).
Różnice są mniejsze niż dla średniej sezonowej spraw-
ności wytwarzania ciepła dla celów ogrzewania po-
mieszczeń, ale również na korzyść tych określonych 
przez producenta. Zapotrzebowanie na energię 
użytkową do przygotowania ciepłej wody użytko-
wej obliczone wg rozporządzenia [1] uwzględnia  

Tabela 2  Przeliczenie SCOP w zależności od strefy klimatycznej w Polsce (źródło: PORT PC)

rodzaj urządzenia zgodnie z tabelą 2 
rozporządzenia [1]

różnice na korzyść danych określonych 
przez producenta urządzenia

Kotły gazowe kondensacyjne niskotemperaturowe 
(55/45oC) o mocy nominalnej do 50 kW 0,94 +11%
Pompy ciepła typu glikol/woda, sprężarkowe, 
napędzane elektrycznie:
a) 55/45oC
b) 35/28oC

3,5
4,0

III strefa

+10%
33%

II strefa

+12%
+33%

Pompy ciepła typu powietrze/woda, sprężarkowe, 
napędzane elektrycznie:
a) 55/45oC
b) 35/28oC

2,6
3,0

III strefa

+10%
+38%

II strefa

+17%
+45%

Tabela 3  Porównanie wartości średniej sezonowej sprawności wytwarzania ciepła z nośnika 
energii lub dostarczonych do źródła ciepła określonych w rozporządzeniu [1] z danymi podanymi 
przez producenta danego urządzenia. Różnice %

rodzaj urządzenia zgodnie z tabelą 2 
rozporządzenia [1]

wg danych producenta  
dla przykładowych urządzeń

Kotły kondensacyjne, opalane gazem ziemnym  
lub olejem opałowym lekkim, o mocy do 50 kW 0,85 0,9111

Pompy ciepła typu glikol/woda, sprężarkowe, 
napędzane elektrycznie 3,0 3,25   |   +8%
Pompy ciepła typu powietrze/woda, sprężarkowe, 
napędzane elektrycznie 2,6 2,98   |   +15%

Tabela 4  Porównanie wartości średniej rocznej sprawności wytwarzania ciepła z nośnika 
energii lub dostarczonych do źródła ciepła dla procesu przygotowania ciepłej wody użytkowej 
określonych w rozporządzeniu [1] z danymi podanymi przez producenta danego urządzenia. 
wartości bezwzględne i różnice %
1 wartość średniej rocznej sprawności wytwarzania ciepła dla kotła kondensacyjnego odczytano  
z karty produktu i przeliczono zgodnie z normą EN-15502, punkt 9.5.2.1 i tabelą J.4.
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Gaz + Solar PC AW III strefa PC AW II strefa

2  Zestawienie wyników EP dla obliczeń energetycznych wg danych określonych  
w rozporządzeniu [1]
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Kotły Kondensacyjne a eKologia

wymagania określone w wT2021 wymagają zastosowania urządzeń odnawialnych źródeł ener-
gii. Kotły gazowe kondensacyjne uzupełnione o instalacją termicznych kolektorów słonecz-
nych i liczone dla danych udostępnionych przez producenta są w stanie spełnić postawione 
warunki …i bardzo dobrze, ponieważ kotły te są bardzo dobrymi urządzeniami do walki o re-
dukcję emisji CO2 do atmosfery z sektora budynków, porównywalnymi pod względem emi-
sji z pompami ciepła powietrze/woda i z o połowę mniejszą emisją niż stare kotły węglowe. 
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4  Przykład emisji CO2 dla różnych technologii ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej  
wody użytkowej o sumarycznym, rocznym zapotrzebowaniu na energię użytkową 13 260 kwh  
(SCOP dla pompy ciepła powietrze/woda = 4,0; SCOP dla pompy ciepła solanka/woda = 4,5)
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3  Zestawienie wyników EP dla obliczeń energetycznych wg danych udostępnionych przez 
producenta urządzenia (wartości dla przykładowych modeli odczytane z karty produktu)
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Odkryj zalety grzejnika 

Tinos V to pionowy grzejnik dekoracyjny, w którym 
ozdobny panel czołowy wraz z osłonami bocznymi 
wykonany jest z jednego elementu. Dzięki niewielkiej 
odległości pomiędzy grzejnikiem a ścianą, całość doskonale 
komponuje się z aranżacją każdego pomieszczenia. 
Standardowo grzejniki Purmo dostarczane są w kolorze 
białym RAL 9016. Na zamówienie dostępne są również 
inne kolory z palety RAL, jak również kolory specjalne 
i strukturalne. Okres gwarancji wynosi 10 lat.

www.purmo.pl

Pionowe grzejniki 
dekoracyjne
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