
     Budynki w standardzie pa- 
sywnym łączą w sobie nie- 
spotykany komfort i bardzo 
niskie zużycie energii. 

 Doskonale przemyślany pro-
jekt i wysoka jakość wykonania  
w połączeniu z lepszą izolacją 
termiczną, wysokiej klasy okna- 
mi, wentylacją z odzyskiem 
ciepła wyróżniają te budynki 
od innych ustanawiając nową, 
wyższą klasę jakości. Budynki 
pasywne mogą mieć dowolny 
wygląd i mogą być wykonane 
w niemal każdej technologii,  
świetnie wpisując się w oto-
czenie tradycyjnego budownic- 
twa. Choć budynki w stan-
dardzie pasywnym muszą spe-
łniać bardzo wysokie normy co 
do zużycia energii, projektanci 
mają znaczną swobodę w wy-
borze sposobu jego osiągnięcia.

ki użyteczności publicznej,
od tamtej pory, budowane będą  
w standardzie pasywnym.  Jest 
bardzo ważne aby takie obiekty 
użyteczności publicznej powsta- 
wały również w gminach Wiel- 
kopolski. Samorząd ma tu szcze- 
gólną rolę w propagowaniu tech-
nologii i rozwiązań zwiększają-
cych efektywność energetyczną 
naszego regionu.
 Cykl dodatków „Nasz dom 
będzie pasywny” ma między 
innymi za zadanie zachęcić 
naszych wielkopolskich włoda- 
rzy do budowania obiektów, 
które będą oszczędzać energię 
i nasze pieniądze, które są wy- 
godne i zdrowe dla mieszka- 
ńców, oraz które chronią środo- 
wisko i klimat. Na przestrzeni 
kilku miesięcy, we wtorki, 
w ośmiu dodatkach do Głosu 
Wielkopolskiego publikujemy 
artykuły stanowiące poradnik 
dla inwestorów zainteresowa- 
nych budową domów indywidua- 
lnych ale także obiektów uży- 
teczności publicznej w standar- 
dzie pasywnym. 

   Budynki pasywne nie wymaga-
ją żadnych drogich, zaawanso-
wanych technologii ale wymaga-
ją wiedzy zarówno projektantów 
jak i wykonawców, którzy w swo- 
jej pracy konsekwentnie stosują 
się do następujących zasad:
1. Odpowiednie zaprojektowa- 
nie bryły budynku oraz jego 
lokalizacji względem stron świa-
ta, jak również rozmieszczenie 
okien tak, by pozyskiwać jak 
najwięcej promieni słonecznych 
ogrzewających pomieszczenia.
2.  Zapewnienie szczelnej powło-
ki budynku zabezpieczającej
przed uciekaniem ciepłego, wi- 
lgotnego powietrza.
3. Zastosowanie doskonałej izo- 
lacji termicznej fundamentów, 
ścian i dachu, redukującej straty 
ciepła.

Bartosz Królczyk, 
Prezes Stowarzyszenia 
Wielkopolski Dom Pasywny

Ekozofia Niepełnosprawnych w Cieszynie
projekt pracowni Architektura Pasywna

z dodatków tego poradnika w se- 
gmencie: „Wiedza na temat budo- 
wnictwa pasywnego” omówimy 
jedną z powyższych zasad. 
   Głównymi korzyściami płyną-
cymi z budownictwa pasywnego 
są: 
•  Wysoki komfort cieplny
    użykowania
•       Zawsze świeże powietrze 
    w całym budynku
•          Bardzo niskie rachunki  
    za ogrzewanie i chłodzenie    
    budynku
•  Długowieczność i trwałość 
    budynku dzięki mniejszym  
    stratom związanym z wilgocią 
    i rozwojem grzybów
•     Wyższa wartość budynku  
    w momencie sprzedaży
   Dziś, budowanie w standardzie 
pasywnym nie tylko jest dobrą 
inwestycją, ale tak naprawdę 
jest jedynym sposobem bu-
dowania, który ma sens.

Co to jest budownictwo pasywne?

Patronat honorowy:Dofinansowanie: 

uzależnienia od importu energii, 
a także konieczności ogranicze-
nia globalnych zmian klimatu 
i przezwyciężenia kryzysu gospo- 
darczego, głównym celem 
Strategii jest osiągnięcie „efek- 
tywnej energetycznie Europy”. 
Cel ten Europa ma osiągnąć 
między innymi poprzez korzy- 
stanie z potencjału płynącego 
z oszczędności energii uzyski-
wanych w budownictwie. Aby re-
alizować Strategię Europa 2020 
wdrażane są dyrektywy unijne, 
które następnie implementowane 
są w krajach członkowskich po-
przez wprowadzenie w życie od-
powiednich ustaw. Takim właśnie 
unijnym przepisem jest Dyrekty-
wa ws. charakterystyki energety- 
cznej budynków 2010/31/UE. 
Wymaga ona od krajów członkow- 
skich by już od 2019 roku nowe 
budynki zajmowane przez władze 
publiczne oraz będące ich włas- 
nością były budynkami o nie-
mal zerowym zużyciu energii; 
oraz by od 2021 roku wszystkie 
nowe budynki były budynkami
o niemal zerowym zużyciu energii. 

  Na szczęście, Unia Europejska
nakładając na kraje członkow- 
skie nowe wymagania, jed- 
nocześnie przeznaczyła na ten 
cel niemałe środki. W nowym 
rozdaniu finansowym na lata 
2014-2020 duża część prio-
rytetów konkursowych dotyczy 
właśnie poprawy efektywności 
energetycznej budynków i wyko- 
rzystania w nich mikro źródeł 
energii odnawialnej. Dzięki 
temu, stawiając na budowni- 
ctwo pasywne, nasz region mo- 
że unowocześnić infrastruktu- 
rę za pieniądze unijne.  
  Rozpoznając korzyści płynące 
z budownictwa pasywnego 
oraz możliwości skorzystania 
z istniejących do roku 2020 
środków unijnych oraz wymo-
gi płynące z unijnych dyrek- 
tyw, coraz więcej gmin w Polsce 
planuje lub już buduje nowe 
obiekty użyteczności publicznej.
Są w naszym kraju gminy – 
liderzy takie jak gmina Słom-
niki pod Krakowem, której 
władze już w 2010 roku po- 
stanowiły, że wszystkie budyn-

   Inwestycje w budynki w standar- 
dzie pasywnym służą realiza- 
cji głównych celów strategicznych 
Unii Europejskiej. Budowa tzw. 
nisko-węglowej gospodarki (w Po- 
lsce mylnie nazywanej gospo- 
darką niskoemisyjną) to jedna  
z podstaw Strategii Europa 2020 
realizowanej obecnie na naszym 
kontynencie. Strategia ta nosi 
podtytuł: „Strategia na rzecz inte- 
ligentnego i zrównoważonego roz- 
woju”. Mając na uwadze wyzwa-
nia wynikające z ograniczonych 
zasobów energetycznych i rosnącego

Partner główny:

Poradnik jak tanio i bez problemów zbudować obiekt w standardzie pasywnym
Każdy z dodatków będzie zawie- 
rał stałe segmenty takie jak: 
•   Rady praktyczne dla inwestorów
•   Wiedza na temat budownictwa 
     pasywnego
•  Przykłady budynków w stan- 
     dardzie pasywnym
•       Technologie związane z budow- 
     nictwem pasywnym
•   Finansowanie i regulacje 
     prawne  
•   Ciekawostki z Polski i ze świata
W dzisiejszym numerze szcze-
gólnie polecam Państwu artykuł 
opisujący projekt pierwszej 
w Polsce hali produkcyj- 
nej w standardzie pasyw-
nym. Jest to projekt pod wie- 
loma względami pionierski 
w skali kraju. Jednocześnie hala 
będzie w pełni  funkcjonalna 
a okna w niej  produkowane o pod- 
wyższonych parametrach ener-
getycznych przeznaczone specjal-
nie dla budownictwa pasywnego. 
Inwestycja ta dzięki swojej uni- 
kalności, uzyskała znaczne dofi-
nansowanie ze środków unijnych 
w ramach Programu Operacyjne-
go Innowacyjna Gospodarka.

W dzisiejszym dodatku:

Str. 2 - „Zdobycie dofinanso-
wania”
Str. 3 - Artykuł sponsorowany
Str. 4 - „Zasada IV: Elimina- 
cja mostków termicznych”
Str. 5 – „Pierwsza pasywna 
hala produkcyjna w Polsce”
Str. 6 – „Użycie szkła pian- 
kowego pod płytą fundamen-
tową”
Str. 7 –  „Dyrektywa unijna, 
a ustawa o charakterystyce 
energetycznej”
Str. 8 - „Kompaktowe zin-
tegrowane systemy grzew-
czo-wentylacyjne”
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4. Konstrukcja budynku pozba-
wiona mostków cieplnych, czyli 
miejsc, przez które dochodzi do 
utraty ciepła.
5. Montowanie okien i drzwi 
o niskim współczynniku prze- 
nikalności cieplnej.
6. Wykorzystanie pasywnych źró- 
deł ciepła takich jak promienio-
wanie słoneczne, ciepło urzą- 
dzeń elektrycznych czy ciepło 
generowane przez mieszkańców.
7. Zastosowanie zacienienia  jako 
ochrony przed przegrzaniem 
budynku latem.
8. Zastosowanie wentylacji me- 
chanicznej z odzyskiem ciepła 
(rekuperacją).
Wymienione powyżej zasady są 
ze sobą ściśle powiązane i dla- 
tego, jest bardzo ważne by były 
one stosowane konsekwentnie 
i jednocześnie. Tylko wtedy bu-
dynek przyniesie użytkownikom 
oczekiwane korzyści. W każdym 

   8 zasad budownictwa  
pasywnego



Rada 1 – Jakość projektu jest bardzo ważna.
Rada 2 – Czym wcześniej przeprowadzona jest weryfikacja pro-
jektu tym lepiej. 
Rada 3 – Starannie dobieraj technologie, materiały i kompo-
nentów.
Rada 4 – Zweryfikuj czy wykonawca ma doświadczenie z ciep-
łym montażem okien. 
Rada 5 – Zabezpiecz się w umowie, uzależniając ostatnią płatność 
od przejścia testu szczelności. 
Rada 6 – Projekt wentylacji powinien powstać na etapie projekto- 
wania budynku. 
Rada 7 – Wybierz „prawdziwego” kierownika budowy. 
Rada 8 – Traktuj weryfikację jakości jako dodatkową korzyść 
programu, a nie utrudnienie.
Rada 9 – Pamiętaj, że dopłata dotyczy budynków wyłącznie nowo- 
budowanych.

 Rada 10 – Aby móc uzyskać dopłatę, inwestor musi najpierw 
 zaciągnąć kredyt w jednym z banków które przystąpiły do prog-
 ramu NFOŚiGW (aktualna lista banków dostępna jest na stronie  
  NFOŚiGW).
 Rada 11 – Dofinansowaniu nie podlegają budynki oddane do 
 użytkowania przed dniem zawarcia umowy o kredyt objęty dota-
 cją, gdy budowa zastała już zakończona.

02//Rady praktyczne www.widp.p lwww.widp.p l

Zdobycie dofinansowania na budowę domów pasywnych

 Program dopłat do budowy 
domów energooszczędnych rea- 
lizowany przez Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gos- 
podarki Wodnej (NFOŚiGW) 
przeznaczony jest dla osób zainte- 
resowanych budową domu miesz- 
kalnego (jedno lub wielorodzin- 
nego). Zgodnie z powołaniem 
instytucji przyznającej dofinan-
sowanie, głównym celem pro-
gramu jest ograniczenie emisji 
dwutlenku węgla. Jednakże pro-
gram zakłada również osiągnięcie 
bardziej praktycznych efektów 
takich jak: 

• wybudowanie ok. 16 tys. 
domów i mieszkań o wysokim 
standardzie energooszczędności
• rozwój rynku technologii  
energooszczędnych w Polsce
• zgromadzenie kompetencji 
potrzebnych do budowy budyn-
ków o niemal zerowym zużyciu 
energii od 2021

Program ma łączny budżet wyno-
szący 300 mln złotych, które będą 
wydawane do 2022 roku.
Program kierowany jest do 
osób fizycznych i deweloperów, 
dysponujących prawomocnym 
pozwoleniem na budowę, oraz po-
siadających prawo do dysponowa-
nia nieruchomością, na której 
budowany będzie obiekt (dotyczy 
to zarówno domów jednorodzin-
nych, jak i wielorodzinnych).

Procedura uzyskania dofi-
nansowania
Krok 1 - Uzyskaj prawomo- 
cne pozwolenie na budowę domu 
(pamiętaj by posiadać prawo do 
dysponowania terenem na którym 
ma być budowany dom)
Krok 2 - Zleć wykonanie oceny 
projektu pod kątem spełnienia wy-
magań programu dofinansowania 
weryfikatorowi,  który ma do takiej 
oceny uprawnienia (lista weryfika-
torów dostępna jest na stronie inter-
netowej NFOŚiGW)
Krok 3 - Sprawdź, czy Twój bank 
może udzielić Ci kredytu z dotacją 
NFOŚiGW
Krok 4 - Uzyskaj kredyt na bu-
dowę domu, pamiętaj by podpisać 
umowę w banku przed zakończe- 
niem budowy 
Krok 5 - Wybuduj dom zgodnie 
z projektem, który przeszedł pozyty- 
wną weryfikację i uzyskaj pozwole-
nie na użytkowanie
Krok 6 - Ponownie zleć wykonanie 
weryfikacji już wybudowanego do- 
mu drugiemu weryfikatorowi (nie 
może to być ten sam weryfikator)
Krok 7 - Wykonaj test szczelno- 
ści budynku (Blower Door Test) 
w obecności drugiego weryfikatora
Krok 8 - Przekaż dokumenty  
stwierdzające zakończenie budowy, 
wraz z opinią drugiego weryfikatora 
o spełnieniu wymagań NFOŚiGW  
do banku by uzyskać dofinanso-
wanie w postaci spłaty części kapi-
tału kredytu

Ewa Pawlak
Weryfikator programu 
„Poprawa efektywności energetycznej”
nti@wp.pl

Wysokość dofinansowania  (dotacja)
1.W przypadku domów jednorodzinnych:
a) standard NF 15 - EUco≤15 kWh/( m² rok) – 50 000 zł brutto
b) standard NF 40 - EUco≤40 kWh/( m² rok) – 30 000 zł brutto
2. W przypadku lokali w budynkach wielorodzinnych: 
a) standard NF 15 - EUco≤15 kWh/( m² rok) – 16 000 zł brutto
b) standard NF 40 - EUco≤40 kWh/( m² rok) – 11 000 zł brutto

Tak wyglądają procedury do 
których należy jednak dodać 
komentarz, który pomoże unik- 
nąć błędów. Podstawą uzyska-
nia standardu NF15 i NF40 jest 
jakość projektu. Projekty gotowe, 
które królują na rynku, nieste-
ty w większości przypadków nie 
spełniają wymagań stawianych 
przez program dopłat. Nie zawie- 
rają one rzetelnie sporządzonej 
charakterystyki energetycznej, 
czy szczegółowych projektów de-
tali architektonicznych, ani szcze-
gółowych projektów branżowych 
(instalacja c.o., ciepłej wody, wen-
tylacji mechanicznej z odzyskiem 
ciepła). Projekt i charakterystyka 
energetyczna budynku powinna 
być sporządzona dla konkretnej 
lokalizacji budynku. Budynki 
powstające według tego samego 
projektu, ale w różnych strefach 
klimatycznych (w Polsce mamy 
ich 5 stref klimatycznych), będą 
miały różną charakterystykę ener- 
getyczną. 

znaczenie (okno powinno być 
zamontowane w izolacji, a nie 
w konstrukcji). Często zdarza 
się że bardzo dobre okna są źle 
zamontowane i wyższe kosz-
ty poniesione przez inwestora 
nie przynoszą oczekiwanych 
oszczędności zużycia energii do 
ogrzewania. Obligatoryjne sfor-
mułowania typu „ciepły montaż 
okien” w żaden sposób nie przys-
tają do faktycznych wymagań 
stawianych montażowi okien 
w programie NFOŚiGW. 
   Błędem, popełnianym przez 
firmy wykonawcze, jest również 
zakładanie izolacji z niesezonowa-
nego styropianu, co skutkuje tym, 
że po 3 miesiącach od montażu, 
na powłoce izolacji tworzą się 
szczeliny, którymi ucieka ciepło. 
Przepływ powietrza z zewnątrz do 
wewnątrz budynku, może spowo-
dować wdmuchanie wody opado- 
wej do konstrukcji, ale bardziej 
szkodliwe jest gdy ciepłe wilgot- 
ne powietrze z pomieszczenia, 
przepływając przez te szczeliny, 
oziębia się i nadmiar wilgoci 
wykrapla się w przegrodzie. 
Wszystkie szczegółowe wyma-
gania znaleźć można na stronie 
NFOŚiGW, ale dla osób niezwiąza-
nych zawodowo z budownic- 
twem proponujemy kontakt z we- 
ryfikatorem, który udzieli wielu 
podpowiedzi i ułatwi inwestorowi 
proces przejścia całego progra-
mu, bez popełniania wielu nie-
potrzebnych i jakże często kosz- 
townych błędów.
INSTALACJE
Program dopłat NFOŚiGW 
dokładnie określa minimal-
ną klasę sprawności tempera-
turowej urządzenia do odzysku 
ciepła (centrali wentylacyjnej), 
jak również maksymalne wartoś-
ci współczynnika poboru mocy 
elektrycznej tego urządzenia. 
Określa on również graniczne 
wartości sprawności układów 
i urządzeń grzewczych i jakość 
ich izolacji. Lista sprawdzająca 
weryfikacji projektu budowla-
nego bezlitośnie wskaże miejsca 
w projekcie, w których zostały 
popełnione błędy (w przypad-
ku determinacji inwestora do 
poprawienia przez projektan-
ta lub kierownika budowy).

WERYFIKACJA JAKOŚCI
Osoba pełniąca funkcję kierownika 
budowy powinna wiedzieć,  z jakim 
zadaniem ma się zmierzyć, gdyż 
budowa domu ma być zakończona 
testem szczelności budynku, który 
bezlitośnie pokarze czy dom ma 
błędy. Jest to szczególnie ważne 
w domach, w których zainstalowa-
na jest wentylacja mechaniczna 
z rekuperacją (odzysk ciepła). Nie-
kontrolowana infiltracja zimnego 
powietrza potrafi zwiększyć zapo-
trzebowanie na ciepło w budyn-
ku nawet o kilkadziesiąt procent 
i spowodować wykraplanie się wil-
goci w przegrodach, co w dłuższym 
okresie  stwarza doskonałe warunki 
na powstawanie pleśni i grzybów. 
Dlatego tak ważny jest test szczel-
ności, przy którym, zgodnie z pro-
gramem NFOŚiGW musi być obec-
ny weryfikator, wykonujący drugą 
weryfikację. Test wykonuje się 
poprzez zamontowanie w drzwiach 
zewnętrznych lub w jednym z okien 
wentylatora utrzymującego w całym 
domu nad lub pod ciśnienia (50Pa).
 Po spełnieniu wszystkich wymagań 
programu inwestor otrzymuje bo- 
nus w postaci dofinansowania, ale 
co jest sprawą najważniejszą wy-
buduje dom w którym jest w sta-
nie utrzymać optymalny komfort 
z maksymalnie niskimi kosztami 
eksploatacyjnymi (co jest w chwi-
li rosnących kosztów cen energii 
bardzo ważne).
  Warto pokusić się o spełnienie 
wymagań programu dopłat, nie tyl-
ko dla dofinansowania (które tak 
naprawdę jest tylko nagrodą, a nie 
rekompensatą poniesionych kosz- 
tów), ale również dla podniesienia 
standardu użytkowania budyn-
ku, jak i jego wartości rynkowej 
w przyszłości. W myśl przepisów od 
roku 2020 w Polsce będzie można 
budować tylko wg. tych standardów, 
więc w chwili obecnej nie opłacalna 
jest budowa obiektów, które za 6 lat 
będą wymagały termomodernizacji. 
Już teraz można wyprzedzić czas, 
mając świadomość, że za kilka lat 
budynek nadal będzie spełniał wy-
magane przepisy, a co najważniej- 
sze koszty jego utrzymania będą 
znacznie niższe niż koszty domów 
które zostały wybudowane wg. 
przepisów obowiązujących w chwili 
obecnej.

Czym wcześniej w procesie bu-
dowlanym inwestor zwróci się do 
weryfikatora o analizę charakte- 
rystyki energetycznej budynku 
tym lepiej dla niego. Jeśli inwes- 
tor zwróci się o weryfikację jesz- 
cze przed uzyskaniem pozwole-
nia na budowę to w razi wykrycia 
poważnych błędów może jeszcze 
projekt dowolnie zmienić lub 
uszczegółowić. Może też wybrać 
inny projekt gotowy lub prosić 
twórcę projektu o zmiany mające 
na celu dostosowanie projektu do 
wymagań programu, co wiąże się 
często z zaprojektowaniem innej 
izolacji lub zmianą układu funk-
cjonalnego domu (część dzien- 
na z dużymi oknami powinna 
znajdować się po stronie połud-
niowej, aby maksymalnie móc 
skorzystać z pasywnego źródła 
ciepła jakim jest słońce). Jeżeli 
inwestor rozpoczął już budowę 
i zwróci się o weryfikację, czekają 
go dodatkowe utrudnienia. Częs-
to należy uzupełnić brakujące

dokumenty, lub je poprawić, co 
w większości wypadków wiąże się 
to jednak z większymi kosztami 
budowy. 
Budowa budynku zgodnie z wy- 
maganiami NFOŚiGW nie zaw- 
sze wymaga poniesienia do-
datkowych kosztów, natomiast 
zawsze wymaga większej staran-
ności w doborze komponentów 
budowlanych, a przede wszyst- 
kim wyższej jakości robót bu-
dowlanych. Jesteśmy przyzwy-
czajeni do rozwiązań tradycyj- 
nych w budownictwie, co nie jest 
wcale sprzeczne z ideą budowy 
domów energooszczędnych. 
Obecnie na rynku mało firm bu-
dowlanych ma rzetelną wiedzę 
i umiejętności w budowaniu 
domów energooszczędnych, 
dlatego wybór wykonawcy nie 
jest sprawą prostą. Wykonaw- 
ca budynku powinien mieć 
świadomość podwyższonych 
wymagań dotyczących jakości 
prac budowlanych (koniecz- 
ność starannego dopracowania 
szczegółów), co nie zawsze idzie 
w parze z szybkością robót. 
   Inwestor w umowie z wyko- 
nawcą powinien zawrzeć 
wszystkie wymagania dotyczące 
jakości materiałów i prac bu-
dowlanych. Bardzo ważnym ele- 
mentem, ze względu na jakość 
prac są okna. Zarówno montażu 
szyby w ościeży jak i sam montaż 
ościeży w ścianie mają kluczowe 
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Mariusz Rojewski
PASSIVIA 
(biuro@passivia.pl)

Decydując się na budowę domu, 
zakładamy, że będzie on nam służył 
przez długi okres czasu. 
Dzięki temu, że osiedle PASSIVIA 
jest zaprojektowane i wybudowane 
zgodnie zasadami budownictwa 
pasywnego jego mieszkańcy przez 
wiele lat będą mogli cieszyć się ko-
rzyściami takimi jak: 
•Lepszy komfort cieplny. 
W budynkach pasywnych dzięki 
zastosowaniu okien o lepszych 
parametrach przenikalności 
cieplnej w budynkach tych nie 
będzie występowało zjawisko 
promieniowania chłodu od okien. 
Jednocześnie szczelność budyn- 
ku i zastosowana wentylacja me-
chaniczna spowoduje, że tem-
peratura w pomieszczeniach 
będzie równomierna i nie będą 
występowały przeciągi będące 
głównym powodem przeziębień.
•Świeże powietrze cały czas.
Dzięki zastosowaniu wentylacji 
mechanicznej mieszkańcy osiedla 
PASSIVIA będą całą dobę oddy-
chać świeżym powietrzem. Każde-
go ranka mimo zamkniętych okien 
będą budzić się wyspani i gotowi 
na nowy dzień. Dzięki stosowa-
niu filtrów powietrze wewnątrz 
budynku będzie czystsze niż na 
dworze. Pyłki roślinne i pyły zos-
taną zatrzymane tak by mieszkań-
cy mogli oddychać czystym powie- 
trzem.
•Niskie koszty eksploatacji. 
Budynki pasywne będące częścią 
osiedla Passivia  będą miały 
ośmiokrotnie niższe zapotrze-
bowanie na energię niż budynki 
tradycyjne. Choć wydaje się to nie-
prawdopodobne, to przy popraw-
nym użytkowaniu mieszkania, 
koszt ogrzewania mieszkania na 
osiedlu PASSIVIA nie przekroczy 
więc 500 złotych rocznie!
•Większa wartość w momen-
cie sprzedaży. 
Dyrektywa unijna 2010/31/UE 
wymaga by wszystkie budynki 
wybudowane po 2021 roku chara- 
kteryzowały się niemal zerowym 
zużyciem energii. Mieszkania 
na Osiedlu PASSIVIA już teraz 
spełniają powyższe wymogi, więc 
ich właściciele już przed wej- 
ściem w życie przepisów unijnych 
będą posiadali mieszkanie o zde-
cydowanie wyższej wartości ryn-
kowej. Dodatkowo wymogi co 
efektywności energetycznej bu-
dynków już wybudowanych będą 
również rosły. Oznacza to, że po 
kilkunastu czy kilkudziesięciu 
latach, mieszkania na osiedlu  
PASSIVIA utrzymają wysoką 
wartość, natomiast inne mieszka-
nia - tradycyjne będą wymagały 
gruntownej i drogiej termomoder- 
nizacji by sprostać obowiązującym 
w przyszłości przepisom.

PASSIVIA 
pierwsze osiedle domów pasywnych w Polsce

PASSIVIA - wizualizacja od strony pólnocno-wschodniej

•Wysoka jakość wykonania 
mieszkań. 
Gwarancja jakości wykonania 
budynków na osiedlu PASSIVIA 
potwierdzona zostanie certyfi- 
katem Instytutu Domów Pasyw- 
nych Darmstadt. Oznacza to, że 
każde z mieszkań będzie musiało 
przejść test szczelności gwarantu-
jącą najwyższą jakość wykonania 
budynku.
•Prestiż. 
Osiedle PASSIVIA, budowane 
w Poznaniu, będzie pierwszym   
osiedlem domów pasywnych 
w Polsce. Mieszkańcy osiedla będą 
mieszkać w najlepszym obecnie 
osiągalnym standardzie na rynku. 
•Możliwość uzyskania dofi-
nansowania. 
Istnieje możliwość uzyskania 
dofinansowania na zakup mie- 
szkania pasywnego w wysokości 
16.000 złotych w ramach pro-
gramu Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej.

Osiedle PASSIVIA posiada je-
szcze wiele innych zalet:
•Wygoda i elastyczność aranżacji. 
W skład osiedla wejdzie 12 
mieszkań bezczynszowych, każ- 
de o powierzchni około 65m2. 
Istnieje możliwość połącze-
nia dwóch mieszkań w dom 
jednorodzinny o powierzchni 
130m2. Do każdego z miesz-
kań (zarówno na parterze, 
jak i na piętrze) przynależy 
ogródek o powierzchni ok. 
100m2. Mieszkania na piętrze

•Doskonała lokalizacja.  
Osiedle PASSIVIA zostało zapro-
jektowane z myślą o tych, którzy 
chcą zamieszkać w Poznaniu 
i na codzienny dojazd do pracy 
chcą poświęcić nie więcej niż 15 
minut, ale po pracy cenią sobie 
spokój niezakłócony wielkomiej- 
skim hałasem. Osiedle PASSIVIA 
powstaje w Poznaniu, na ul. 
Kotowo. Ta lokalizacja pozwa-
la na dogodny i szybki dojazd 
zarówno do centrum Poznania 
(10 minut). W bliskim sąsiedz- 
twie znajdują się też przedszko-
la i szkoły. Z osiedla swobodnie 
można również dojechać do 
centrum handlowego Auchan 
w Komornikach (4 minuty) 
lub centrum handlowego Pajo 
w Luboniu (4 minuty). Dojazd 
z osiedla do drogi szybkiego ru-
chu S5 (ul. Głogowska) zajmuje 
około 2 minuty, a do wjazdu na 
autostradę A2 – około 4 minu-
ty. Przystanek autobusowy linii 
610, 616, 702, które zapewniają 
dojazd do Pętli Górczyn, znajdu-
je się natomiast niecałe 200 m 
od osiedla.

•Ochrona prawna. 
Osoby, które zdecydują się na 
zakup mieszkań na Osiedlu 
PASSIVIA skorzystają z dodat-
kowej ochrony prawnej. Będzie 
ono bowiem budowane zgod-
nie z regulacjami tzw. ustawy 
deweloperskiej, która gwaran-
tuje, że wpłaty inwestorów będą 
przechowywane na rachunku 
powierniczym i wypłacane 
częściowo po akceptacji kolej-
nych etapów budowy przez 
przedstawiciela banku.
•CENA. 
Najważniejsza korzyścią dla kli- 
entów zainteresowanych zakupem 
mieszkania na osiedlu PASSIVIA 
jest niewątpliwie jego cena. Koszt 
mieszkania o powierzchni 63m2 
w stanie deweloperskim wraz 
z ogródkiem o powierzchni 119m2 

oraz miejscem parkingowym na 
terenie osiedla to 306.000 zł brut-
to. Jest to cena zbliżona do ofert 
deweloperów budujących w tej 
lokalizacji systemem „tradycyj- 
nym”, czyli takim gdzie koszty 
ogrzewania są ośmiokrotnie wyższe, 
niż dla mieszkań osiedla PASSIVIA.

Mieszkania na Osiedlu PAS-
SIVIA są jedyną tego typu 
ofertą w Poznaniu. 
Mariusz Rojewski, właściciel: 
„Większość deweloperów nie 
zajmuje się problemem ener-
gooszczędności. A to, co czasem 
deweloperzy opisują jako miesz-
kania energooszczędne, nie 
mieści się w żadnej skali ener- 
gooszczędności… Na szczęście 
rosnąca świadomość Kupują-
cych powodują, że budownic- 
two pasywne staje się nowocz-
esnym standardem.”

BIURO SPRZEDAŻY 
MIESZKAŃ OSIEDLA 

„PASSIVIA”:

Luboń, ul. Wschodnia 23A/65
Tel. 665 48 66 99

e-mail: biuro@passivia.pl

www.passivia.pl

www.facebook.com/osiedle.
passivia

BUDYNEK C2 / PARTER
MIESZKANIE - 62,94 m2
Ogródek – 100 m2
Powierzchnia działki – 340 m2

Salon z kuchnią – 25,48 m2
Sypialnia – 11,44 m2
Sypialnia – 9,12 m2
Komunikacja – 10,00 m2
Pom. techniczne – 2,35 m2
Łazienka – 4,55 m2

Miejsce parkingowe w cenie 
mieszkania!

BUDYNEK C2 / PIĘTRO
MIESZKANIE - 63,21 m2
Ogródek – 119 m2
Powierzchnia działki – 340 m2

Salon z kuchnią – 24,89 m2
Sypialnia – 13,39 m2
Sypialnia – 10,14 m2
Komunikacja – 4,16 m2
Łazienka – 4,55 m2
Pom. techniczne – 2,35 m2
Hall – 3,73 m2
Miejsce parkingowe w cenie 
mieszkania!

– dodatkowo z przestronnym 
balkonem. Dużo swobody będą 
mieli również nabywcy miesz-
kań. Deweloper chce bowiem zo- 
stawić im dowolność w aranża-
cji wnętrza. Będą oni mogli 
zdecydować się na swój własny 
sposób rozmieszczenia ścian 
działowych, bez dodatkowych 
kosztów. Oczywiście będą mo-
gli wybrać klasyczny układ fun- 
kcjonalny z pokojem dziennym 
umiejscowionym po południo-
wej stronie domu.

PASSIVIA - wizualizacja od strony południowej
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IV zasada budownictwa pasywnego: 
Eliminacja mostków termicznych 

Termin „most” kojarzymy 
zwykle z budowlą, która łączy 
dwa brzegi rzeki, umożliwiając 
tym samym szybszy transport 
ludzi, samochodów czy towarów. 
Podobnie w budownictwie, 
mostki termiczne umożliwiają 
szybszy przepływ strumienia 
ciepła z wnętrza budynku na ze-
wnątrz. Jednak szybsza uciecz-
ka ciepła przez przegrody nie 
jest wskazana w żadnym domu, 
a tym bardziej w pasywnym.

SŁAWOMIR BZDOK 
Doradca energetyczny – Specjalista 
w zakresie termowizji budynków

   Zimą, temperatura na we-
wnętrznej powierzchni w miejscu 
występowania mostka termicz- 
nego jest zawsze niższa, niż

Mostek termiczny

Przy obecnie stosowanych ma-
teriałach, bezmostkowa izola- 
cja fundamentu i dachu 
również nie stanowi problemu. 
 Największym wyzwaniem  
w projektowaniu budynku pa- 
sywnego są miejsca gdzie z jednej 
strony musimy zapewnić bez- 
pieczeństwo konstrukcji a jed-
nocześnie zapewnić ciągłość izo- 
lacji. Dzieje się tak np. przy połą- 
czeniu fundamentu ze ścianą. 
Materiały budowlane wytrzymu-
jące duże obciążenia mają zwy- 
kle słabą izolacyjność, a ma-
teriały izolacyjne odwrot- 
nie. Na szczęście są już produk-
ty na rynku, które łączą obie 
powyższe właściwoci. Połączenie 
wartości współczynnika przewo- 
dzenia ciepła λ=0,034W/mK 
i wytrzymałości na ściskanie 
30 ton/m2 w jednym materiale 
pozwala na płynne połączenie 

izolacji fundamentu i ściany 
eliminując mostek cieplny. 
 Kolejnymi newralgicznymi 
miejscami, przez które ucieka 
ciepło są nadproża, parapety 
i ościeża okna. W budynkach 
pasywnych okna mocuje się 
do warstwy nośnej ściany na 
specjalnych konsolach, które 
wysuwają ramę okna w war- 
stwę ocieplenia. Dzięki temu 
likwidowane są mostki ciepl- 
ne wokół ram okiennych. 
   Innym wyzwaniem są balkony. 

Tradycyjnie płyta balkonowa 
połączona jest bezpośrednio  
z konstrukcją ściany co powodu-
je duży mostek termiczny. Aby 
tego uniknąć, w budynku pasyw-
nym stosuje się specjalne łączni-
ki redukujące możliwość uciecz-
ki ciepła lub buduje się balkony 
o samodzielnej konstrukcji 
nośnej poza warstwą ocieple-
nia. Im bardziej skomplikowana 
bryła  tym większa powierzch- 
nia przegród i większa możli-
wość powstawania mostków 
cieplnych. Konstrukcja budynku 
złożona z materiałów o różnych 
właściwościach termicznych 
również generuje mostki ciepl- 
ne. Częstym błędem jest np. 
używanie zwykłej „zimnej”, 
grubowarstwowej zaprawy  do 
„ciepłych” pustaków ceramicz- 
nych i wylewanie żelbetowego 
nadproża. Miejsca te zawsze 
będą zimniejsze od wewnątrz 
budynku, niż reszta ściany.  
Wybranie materiałów o dobrych 
parametrach nie wystarczy, tak 
naprawdę eliminacja mostków 
cieplnych zaczyna się już na 
etapie projektowania budynku.   
Projekt powinien zawierać roz- 
wiązania detali, które zapewnią

w obszarze o ciągłej izolacyj- 
ności. Im większy mostek 
(niższa temperatura od stro-
ny wewnętrznej) tym większa 
utrata ciepła, ale również 
większe prawdopodobieństwo 
kondensacji pary wodnej,  
a tym samym szkód budow-
lanych. Podstawowym powo-
dem, występowania mostków 
jest przerwa w izolacji cieplnej 
przegród zewnętrznych. Projek-
tując budynek pasywny zwraca 
się uwagę, aby ciągłość izolacji 
zachować na całym obwodzie, 
od fundamentów, przez ściany, 
aż po dach. Najłatwiejszą prze-
grodą do izolacji jest zwykle 
ściana zewnętrzna, choć zdarza 
się, że przez użycie nieodpo- 
wiednich kołków montażowych 
powstają tzw. punktowe most-
ki cieplne. Pojedynczy mostek 
punktowy nie stanowi pro-
blemu, lecz gdy takich mostków 
jest kilkaset na powierzchni 
ścian, mogą one mieć wpływ na 
charakterystykę energetyczną 
budynku. W takim przypad-
ku, oprócz strat ciepła, po paru 
latach użytkowania budynku, 
fasada będzie wyglądać nieeste-
tycznie z powodu zabrudzeń.

ciągłość izolacji. To czy bu-
dynek będzie bez mostków 
termicznych zależy również od 
wykonawcy, który precyzyjnie 
i rzetelnie zbuduje nasz dom.Mostek termiczny montażowy okna przy parapecie

Mostek termiczny nadproża

Mostek termiczny na połą- 
czeniu stropu ze ścianką 
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Pierwsza pasywna hala produkcyjna w Polsce 
W  Świdnicy koło Zielonej 
Góry  powstaje pierwsza 
w Polsce oraz w tej czę-
ści Europy pasywna hala 
produkcyjna wraz z bu-
dynkiem biurowym.  

Realizowana hala produkcyj-
na powstaje na działce o po-
wierzchni 1,22 ha. Według zało-
żeń projektowych obiekt składa 
się z jednokondygnacyjnego 
budynku produkcyjnego i dwu-
kondygnacyjnego budynku biu-
rowego. Budynek hali o kubatu-
rze 20 000 m3 ma powierzchnię  
około 3500 m2. Powierzchnia 
użytkowa to natomiast  3774 m2. 
W założeniu budynek ten będzie 
nie tylko miejscem produkcji 
wysokojakościowych okien fir-
my ELWIZ, ale także ma peł-
nić funkcję centrum rozwoju  
i transferu wiedzy oraz miejsca 
spotkań entuzjastów budownic-
twa pasywnego w Polsce. 

W obiekcie zastosowano wiele 
nowoczesnych rozwiązań i in-
stalacji, gdyż jako projekt wzor-
cowy pasywna hala produkcyjna 
ma za zadanie wyznaczyć nowy 
trend i stanowić nową jakość za-
równo w sposobie realizacji tego 
typu budynków jak też przeła-
mać uprzedzenia i zburzyć mity 
związane z budownictwem pa-
sywnym w Polsce. Obiekt został 
zrealizowany w oparciu o szkie-
let stalowy, a ściany zewnętrz-
ne oraz dach hali to specjalna 
kompozycja płyt warstwowych  
z izolacją PUR. 
Na szczególną uwagę zasługuje 
zastosowany w budynku inno-
wacyjny system grzewczy. Jego 
sekret tkwi wewnątrz płyty fun-
damentowej, na której posado-
wiony jest budynek.  Użyto tu 
rozwiązania niespotykanego na 
tę skalę w Polsce. Obiekt wy-
posażony jest w płytę grzewczo 
chłodzącą działającą na zasadzie 
ogrzewania niskotemperaturo-
wego. Fundament posadowiony 
jest na podkładzie z granulatu 
szkła piankowego, co umożliwia 
zachowanie ciągłości termoizo-
lacji pod całą płytą oraz w pasie 
szerokości 1 m poza obrysem 
budynku. Zatopione w płycie 
fundamentowej pętle z czynni-
kiem grzewczo - chłodzącym są 

w stanie w sposób wyjątkowo 
efektywny dostarczyć do bu-
dynku na całej jego powierzchni 
właściwą ilość ciepła w sezonie 
grzewczym lub wykorzystując 
ten sam mechanizm schłodzić 
go w razie potrzeby.       

Budowa hali produkcyjnej 
wraz z budynkiem biurowym 
jest logiczną kontynuacją pro-
wadzonej przez firmę strategii 
rozwoju koncentrującej się na 
rozwoju technologii umożliwia-
jących zwiększenie efektywności 
energetycznej w budownictwie. 
Pierwszym krokiem było opra-
cowanie przez dyrektora Elwiz 
S.A. Sławomira Kwiatkowskiego 
okien energio passiv®, które 
jako jedyne okna z PVC na pol-
skim rynku uzyskały certyfikat 
Passivhaus Institut w Darm-
stadt. Są to wysokiej jakości 
okna przeznaczone specjalnie 
dla budownictwa pasywnego. 
Kolejnym etapem w rozwoju 
firmy jest natomiast właśnie re-
alizacja nowej siedziby oraz uru-
chomienia produkcji wysokoja-
kościowych komponentów dla 
budynków pasywnych właśnie 
w hali spełniającej te wysokie 
standardy. Tym samym budow-
nictwo pasywne i wiążące się  
z nim zagadnienia oraz wyzwa-
nia stają się codzienną praktyką, 
a wynoszone w ten sposób do-
świadczenia służą stałemu pod-
noszeniu jakości i doskonaleniu 
wytwarzanych produktów.      

Budowa nowej hali produk-
cyjnej umożliwi podniesienie 
zdolności produkcyjnych firmy  
do ok. 600 jednostek okien-
nych dziennie oraz rozdzielenie 
produkcji stolarki z tworzy-
wa sztucznego i aluminium.  
W nowym budynku odbywać się 
będzie całość produkcji okien  
z tworzywa sztucznego przezna-
czonych do obiektów energo-
oszczędnych i pasywnych.  Było 
to jednym z założeń projektu 
zakładającego wdrożenie nowej 
technologii zwiększającej ter-
moizolacyjność stolarki otwo-
rowej realizowanego w ramach 
umowy o dofinansowanie w ra-
mach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka, Dzia-
łanie 4.3.

Konstrukcja podobnego obiek-
tu w polskich warunkach nie 

miała jeszcze miejsca i przed 
projektantami, konstruktora-
mi oraz przed samym inwesto-
rem postawiono bardzo trud-
ne zadanie. Korzyści płynące  
z podołania temu wyzwaniu 
jednak wynagradzają wielokrot-
nie poniesiony trud. Głównymi 
zaletami płynącymi z budowy 
obiektu pasywnego jest przede 
wszystkim zysk ekonomiczny, 
warto bowiem podkreślić, że 
początkowe niewiele wyższe na-
kłady inwestycyjne, zwracają się 
już w kilka lat, a przez cały okres 
użytkowania obiektu generu-
je on oszczędności rzędu 90% 
w porównaniu do podobnych 
istniejących obiektów. Kolejną 
niewymierną, czasem trudną do 
uchwycenia, jednak niezmiernie  
ważną zaletą budynku pasyw-
nego jest panujący w nim wy-
soki komfort termiczny. Każdy 
pracodawca wie jak ważne jest 
zapewnienie komfortowych wa-
runków do pracy, gdyż zadowo-
leni pracownicy pracują lepiej  
i wydajniej. Budynek pasywny 
to także ulga dla środowiska na-
turalnego. Należy pamiętać, że 
to właśnie produkcja przemysło-
wa stanowi obecnie największe 
obciążenie dla klimatu. Budo-
wanie obiektów pasywnych, czy-
li budynków o niemal zerowym 
zużyciu energii jest sposobem 
na ograniczenie emisji CO2 oraz 
marnotrawstwa energii pozyski-
wanej na świecie niestety nadal 
z nieodnawialnych kopalnych 
źródeł.

Jak wiadomo w każdym budyn-
ku okna pełnią nieocenioną rolę. 
Dostarczają one światło słonecz-
ne do pomieszczeń oświetlając 

je, zapewniają kontakt ze świa-
tem, nierzadko stanowią ozdobę 
wnętrza. W przypadku okien 
pasywnych dochodzą tu jednak 
inne czynniki. Okno staje się 
niezwykle istotnym elementem 
biorącym udział w bilansie ener-
getycznym budynku. Ma ono  
za zadanie dostarczyć do wnę-
trza nie tylko światło, ale także 
ciepło. Nie jest to łatwe zadanie, 
gdyż wiele zjawisk i zależności 
fizycznych, kwestie technolo-
giczne i ekonomiczne sprawia-
ją, że tylko wysokojakościowe 
okna są w stanie dostarczyć do 
wnętrza budynku właściwą ilość 
energii, nie pozwalając jedno-
cześnie na straty cieplne. Inny-
mi słowy przez okna w budynku 
pasywnym pozyskuje się więcej 
ciepła niż się przez nie traci.   
W przyszłości natomiast okno 
ma stać się swego rodzaju za-
równo elementem konstruk-
cyjnym, jak i grzejnikiem dla 
budynku, czerpiącego energię 
wyłączenie ze słońca. War-
to w tym miejscu nadmienić, 
że największe zyski słoneczne 
w budynkach uzyskać można 
od strony południowej (będąc 
na półkuli północnej), nato-
miast strona północna, a także 
wschodnia i zachodnia generu-
je raczej straty.  Obecnie roz-
wój wysokojakościowych okien 
sprawił jednak, że przeszkle-
nia mogą być stosowane także  
od strony północnej, gdy zaj-
dzie taka potrzeba. Sytuacja 
taka ma właśnie miejsce w hali 
pasywnej Elwiz. Postanowiono 
tam dobrać indywidualnie okna  
w zależności do faktycznie 
występujących potrzeb. Jako 
producent wysokojakościo-

wych okien dla budownictwa 
pasywnego firma Elwiz w pa-
sywnej hali produkcyjnej zasto-
sowała swe flagowe produkty 
dla budownictwa pasywnego.  
W budynku znajdziemy zatem 
nagrodzone certyfikatem PHI 
Darmstadt wysokojakościowe 
okna pasywne Elwiz energio 
passiv® oraz charakteryzujące 
się jeszcze lepszymi parametra-
mi rozwiązanie Elwiz energio 
ultra-aktiv®.  
Od strony południowej, gdzie 
umiejscowiono pomieszczenia 
biurowe oraz gdzie dochodzi do  
największych zysków słonecz-
nych,  zastosowano kombinację 
okien otwieranych oraz stałych 
przeszkleń. Użyto tu okna o 
parametrach Uw (czyli dla ca-
łego okna) wahających się od         
0,69 W/m2K do 0,75 W/m2K. 
Od strony północnej narażonej 
na największe straty i na mniej-
sze zyski zastosowano okna 
charakteryzujące się współczyn-
nikiem Uw od 0,60 W/m2K do 
0,68 W/m2K. Osiągnięcie tak 
dobrych efektów możliwe było 
dzięki doskonałej konstrukcji 
ocieplonych ram okiennych 
oraz wysokiej jakości pakietów 
szybowych o bardzo wysokich 
wartościach współczynnika 
całkowitej przepuszczalności 
słonecznej sięgającej g = 65%, 
przy równoczesnym zachowa-
niu wysokiej transmisji światła  
Lt = 75%.  

„Wymagającym elementem 
przedsięwzięcia było takie 
opracowanie projektu, aby 
zyski słoneczne nie stanowiły 
problemu również w sezonie 

letnim. Istotne było także zróż-
nicowanie okien w odpowied-
ni sposób, aby na północnej  
i południowej elewacji czerpać  
zyski ze światła dziennego, 
jednocześnie nie dopuszczając  
do przegrzania się pomiesz-
czeń. Ważną rolę odgrywają tu 
sterowane elektronicznie żalu-
zje zewnętrzne na południowej 
fasadzie.”  - mówi pomysłodaw-
ca projektu dyrektor Elwiz S.A. 
Sławomir Kwiatkowski i doda-
je: „Najistotniejszym punktem 
było na samym początku odpo-
wiednie ukształtowanie bryły 
względem działki i kierunków 
świata, uzyskując przez to na-
turalne oświetlenie oraz moż-
liwość rozplanowania funkcji  
w obiekcie.” 

Budowa hali produkcyjnej El-
wiz S.A weszła w ostatnią fazę 
realizacji – zamknięta zosta-
ła właśnie powłoka zewnętrza 
budynku, a ekipy montażowe 
pracują nad wykończeniem in-
stalacji wewnętrznych i przygo-
towują miejsce dla montażu linii 
technologicznej. Rozpoczęła 
się także wstępna faza procesu 
certyfikacji, która potwierdza 
wysoką jakość wykonania i speł-
nienie przez budynek wysokich 
standardów energetycznych.  
Hala zostanie oddana do użytku 
tak jak planowano w ostatnim 
kwartale bieżącego roku.  

Przemysław Ślusarczyk
Elwiz S.A.

Elewacja południowa: dobrze widoczny budynek 
biurowy wraz z halą produkcyjną 

Przekrój budynku: widoczna hala produkcyjna 
wraz z pomieszczeniami biurowymi, widok od strony wschodniej
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Jedną z kardynalnych reguł 
budownictwa pasywnego jest 
zastosowanie doskonałej izo- 
lacji termicznej zewnętrznych 
przegród budynku (fundamen-
tu, ścian, dachu), redukującej 
straty ciepła.

Wśród przegród budynku fun-
damenty odgrywają szczególne 
znaczenie, gdyż to na nich opiera 
się cała konstrukcja, przenosząc 
obciążenia na podłoże gruntu.  
O d p o w i e d n i e _ w y k o n a n i e 
fundamentów ma też duże 
znaczenie pod względem izo- 
lacji termicznej i oszczędzania 
energii. Płyta fundamento-
wa jest jednym ze sposobów 
osadzania budynku, który do 
tej pory stosowany był spora- 
dycznie, a który w budownictwie 
pasywnym stanowi rozwiązanie 
preferowane. Ocieplona płyta 
fundamentowa jest pozbawio-
na mostków termicznych, czyli 
miejsc przez które zimno (w 
tym wypadku od gruntu) przeni-
ka nam do budynku.

Najpopularniejszym materia- 
łem stosowanym do ocieplenia 

wielkiej ilości energii - 80 kW/m3 
(dla porównania: proces produkcji 
styropianu  zużywa ok. 2000 
kW/m3), co powoduje, że jest to 
materiał preferowany w budynkach 
zielonych, w których bierze się pod 
uwagę koszt całego cyklu życia bu-
dynku. 

Co więcej, instalacja szkła piankowe-
go pod płytę fundamentową jest 
prostsza i szybsza niż  w przypadku 
ocieplenia styropianem.  Przygo- 
towanie podłoża pod szkło piankowe 
nie wymaga takiej pieczołowitości.  
Po wykonaniu robót ziemnych 
koparką (co należy przeprowadzić 
bezpośrednio przed naniesieniem 
podsypki ze szkła piankowego), 
wykop wykładamy geowłókniną  
o gramaturze min. 150g/m2 

łączonej na zakład. Geowłóknina 
(poz.2) ma za zadanie odseparo- 
wanie tłucznia szkła piankowe-
go (poz.3) od gruntu (poz.1). 
W niektórych przypadkach dla od- 
dzielenia gruntu od warstwy szkła 
piankowego stosuje się wylewkę be-
tonową - chudziak.   

Dodatkowo, produkcja szkła  
piankowego wymaga użycia nie-

Z uwagi na to, że tłuczeń szkła  
piankowego jest kruszywem, nie na-
leży jednorazowo zagęszczać warst-
wy wyższej niż 40cm. Przy wyższych 
warstwach, po usypaniu i zagęszcze-
niu pierwszej warstwy, powtarzamy 
operację zagęszczania. Wysokość 
nasypową warstwy szkła piankowe-
go oraz postęp  zagęszczania kon-
trolujemy niwelatorem laserowym. 
Po zakończeniu zagęszczania cała 
powierzchnię pokrywamy folią 
(poz.4) w celu zabezpieczenia przed 
dostaniem się mleczka cementowe-
go do warstwy szkła piankowego. 
Na tak przygotowanej  podbudo- 
wie możemy rozpocząć wykonywa- 
nie płyty fundamentowej (poz.7). 
Grubość płyty fundamentowej 
(od15 do 25cm), markę betonu (np. 
B-25W8), rodzaj i wielkość zbroje-
nia określi w projekcie budowlanym 
konstruktor.

Wysokość warstwy izolującej ze 
szkła piankowego dobieramy pod 
kątem założonego do osiągnięcia 
współczynnika przenikania ciepła 
U płyty.

Wykonanie płyty fundamentowej  
o powierzchni około 160 m2 na pod-
budowie ze szkła piankowego wraz 
z przygotowaniem „podpodło- 
gówki” czyli wszystkich instalacji lub 
przepustów pod płytą zajmuje około 
5-7 dni.
Stosowanie szkła piankowego ma 
jeszcze dodatkowy walor - zde-
cydowanie ogranicza możliwość 
popełnienia błędów wykonawczych. 

www.widp.

Użycie szkła piankowe pod płytą fundamentową

Właściwości szkła piankowego

• wysokie parametry izolacyjne: 
 lambda = 0,08 W/mK
• niski  ciężar właściwy - 
ok. 150 Kg/ m3

• zdolność do przenoszenia 
obciążeń - 320kN/m2 przy 
zagęszczeniu 1,6:1
• brak efektu kapilarnego -  
nie wchłania wilgoci
• niepalność
• odporność na starzeje się 
• odporność na gnicie, kwasy, 
zasady, bakterie, grzyby, gry-
zonie

Płyta fundamentowa

płyty fundamentowej jest sty-
ropian, jednak coraz częściej 
jako „ciepłą” podbudowę pły-
ty fundamentowej stosuje się 
szkło     piankowe.  Szkło piankowe 
to naturalny produkt o struk-
turze zamkniętokomórkowej 
otrzymywany w wyniku re-
cyklingu szkła opakowanio-
wego (uzyskiwanego  np. ze 
słoików, butelek). Struktura 
zamkniętokomórkowa oznacza,  
że pęcherzyki szklane są zam-
knięte i nie nasiąkają wodą. 
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Dyrektywa unijna, a ustawa 
o charakterystyce energetycznej budynków

 Budowa tzw. nisko-węglowej 
gospodarki (w Polsce mylnie 
nazywanej gospodarką nisko- 
emisyjną) to jedna z podstaw 
Strategii Europa 2020 noszącej 
podtytuł: „Strategia na rzecz 
inteligentnego i zrównoważon-
ego rozwoju”. Strategia ma na 
uwadze wyzwania wynikające 
z rosnącego uzależnienia od  
importu energii i ograniczonych 
zasobów energetycznych, a także 
konieczności ograniczenia zmi-
any klimatu i przezwyciężenia 
kryzysu gospodarczego. Stąd 
głównym celem tej strategii jest 
osiągnięcie „efektywnej ener-
getycznie Europy”.  Biorąc pod 
uwagę, że sektor budowlany 
należy do wysoce energochłon-
nych obszarów gospodarki, cel 
ten ma być osiągnięty między 
innymi poprzez korzystanie 
z potencjału płynącego z oszczęd- 
ności energii uzyskiwanych 
w budownictwie.
 Aby realizować Strategię Eu-
ropa 2020 wdrażane są dyrekty- 
wy unijne, które następnie im-
plementowane są w krajach 
członkowskich poprzez wprowa- 
dzanie w życie ustaw. Takim 
właśnie europejskim aktem 
prawnym jest Dyrektywa w spra- 
wie charakterystyki energety- 
cznej budynków (EPBD). 
 EPBD została uchwalona przez 
Parlament Europejski 19 maja 
2010 r. Artykuły zawarte w Dy- 
rektywie 2010/31/UE dotyczą 
charakterystyki energetycznej 
budynków zarówno nowo wy-
budowanych, jak i już istniej- 
ących: sprzedawanych, wynaj-
mowanych lub podlegających 
istotnej renowacji (tj. takiej, 
której całkowity koszt prac re-
nowacyjnych przekracza 25% 
wartości budynku lub moder- 
nizacja obejmuje ponad 25% 
powierzchni budynku).

Bartosz Królczyk
Stowarzyszenie WiDP

Ośrodek Zdrowia w Słomnikach. Projekt i wizualizacja: Architektura Pasywna
Laboratorium Edukacyjno – Badawcze AGH Odnawialnych Źródeł i Poszanowania 
Energii w Miękini – przykład głębokiej termomodernizacji istniejącego obiektu

Hala Sportowa w Turku – pierwszy samorządowy obiekt pasywny budowany 
w Wielkopolsce

EPBD zobowiązuje wszystkie 
państwa członkowskie UE do 
zmiany krajowych przepisów do-
tyczących charakterystyki ener- 
getycznej budynków do dnia 
9 lipca 2012, natomiast od 
9 lipca 2013 roku wszystkie wy-
budowane budynki będą mu-
siały spełniać określone w dyre- 
ktywie normy dotyczące mini- 
malnej charakterystyki ener-
getycznej.
Do najważniejszych zmian wdro- 
żonych tą dyrektywą należą:

•  wprowadzenia pojęcia bu-
dynku o niemal zerowym 
zużyciu energii,
• zdefiniowania sposobów 
raportowania postępów we 
wdrażaniu zasad budownic- 
twa zero emisyjnego przez 
państwa członkowskie,
• określenia wspólnej dla 
krajów członkowskich meto- 
dologii obliczania charaktery- 
styki energetycznej budyn- 
ków,
•    stworzenia systemu kontro-
li świadectw charakterystyki 
energetycznej i sprawozdań 
z przeglądów systemów ogrze- 
wania i klimatyzacji,
• wprowadzenia sankcji 
w przypadku naruszenia kra-
jowych przepisów.

   Luźna definicja pojęcie budyn-
ku o niemal zerowym zużyciu 
energii (NZEB) z Dyrektywy 
mówi: „Budynek o niemal ze-
rowym zużyciu energii oznacza 
budynek o bardzo wysokiej 
charakterystyce energetycznej 
określonej zgodnie z załączni- 
kiem I. Niemal zerowa lub bar- 
dzo niska ilość wymaganej 
energii powinna pochodzić 
w bardzo wysokim stopniu 
z energii ze źródeł odnawialnych, 
w tym energii ze źródeł odna- 
wialnych wytwarzanej na miej- 
scu lub w pobliżu”.
Nie jest to więc definicja zbyt 
precyzyjna. Dyrektywa nie po-
daje jednoznacznych, liczbowych 
kryteriów, które pozwoliłyby

zaklasyfikować budynek do kate- 
gorii obiektów „o niemal ze-
rowym zużyciu energii”. Każde 
z państw członkowskich zostało 
zobowiązane do przygotowa- 
nia takiej definicji we własnym 
zakresie, uwzględniając warun-
ki krajowe, regionalne i lokalne 
w dokumencie pt. “Krajowy plan 
zwiększenia liczby budynków 
o niemal zerowym zużyciu 
energii”.
EPBD zobowiązuje państwa 
członkowskie do doprowadze-
nia do tego, by już od 2019 roku 
nowe budynki zajmowane przez 
władze publiczne oraz będące 
ich własnością były budyn- 
kami o niemal zerowym zuży-
ciu energii; oraz by od 2021 
roku wszystkie nowe budynki 
były budynkami o niemal ze-
rowym zużyciu energii. Zanim 
państwa członkowskie wdrożą 
przepisy krajowe przenoszące 
EPBD na swój grunt, powinny 
opracować krajowe plany re-
alizacji tego celu. Dokument 
ten ma zawierać m.in. lokalną 
definicję budynków zużywa-
jących energię na poziomie 
bliskim zeru, sposoby promocji 
budownictwa zero emisyjnego 
wraz z określeniem nakładów 
finansowych na ten cel a także 
szczegółowe krajowe wymaga- 
nia dotyczące zastosowania ener- 
gii ze źródeł odnawialnych 
w obiektach nowo wybudowa-
nych i modernizowanych.

Państwa UE (w tym Polska) 
miały wdrożyć dyrektywę do 
9 lipca 2012 roku. 
Tak się niestety nie stało.

Co prawda, 21 czerwca 2013 r. 
powołano Zespół do spraw 
opracowania projektu Krajo- 
wego planu mającego na celu 
zwiększenie liczby budynków 
o niemal zerowym zużyciu ener- 
gii oraz optymalizacji zasad ich 
finansowania, ale plan do tej 
pory nie powstał. 

Z dobrych wieści, 1 stycznia 
2014, roku weszło w życie 
Rozporządzenie Ministra Tran- 
sportu, Budownictwa i Gospo- 
darki Morskiej zmieniające rozpo- 
rządzenie w sprawie warunków 
technicznych, jakim powin-
ny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie, które stopniowo 
będzie zaostrzać wymagania 
dotyczące izolacyjności cieplnej 
przegród, tak by po roku 2020 
budowane były tylko budyn-
ki o niemal zerowym zużyciu 
energii. Zmniejszenie maksy-
malnych granicznych wartości 
współczynników przenikania 
ciepła dla przegród z pewnością 
przybliży nas do tego celu.
Mimo to, w czerwcu tego roku, 
Komisja Europejska pozwała  
Polskę do Trybunału Sprawied- 
liwości UE za niewdrożenie 
dyrektywy dotyczącej charaktery- 
styki energetycznej budynków.   

Pozew zmotywował Sejm, który 
25 lipca 2014 r. przyjął ustawę 
o charakterystyce energetycznej 
budynków. Rządowy projekt 
ustawy przyjęty przez Sejm 
wykonuje prawo Unii Europejsk-
iej oraz udoskonala funkcjonują-
cy w Polsce system oceny ener- 
getycznej budynków. Niestety 
przepisy wdrażane pod presją 
kar nadal nie zawierają defini-
cji budynku o niemal zerowym 
zużyciu energii (NZEB) wyma-
ganej przez EPBD. 
Ten brak niestety może dosyć 
znacząco hamować rozwój bu-
downictwa pasywnego w Polsce, 
gdyż trudno jest planować in-
westycje na przyszłość nie zna-
jąc obowiązujących wymagań. 
A czasu jest niewiele. Dla dużych 
obiektów użyteczności pub-
licznej planowanych obecnie, 
okres inwestycyjny może wy- 
biegać poza 1 stycznia 2019 roku,

a więc już teraz powinny być one 
planowane jako obiekty NZEB. 
Inwestycje idące w kierunku bu- 
downictwa zero-energetycznego 
mimo, że nie wymagane kraj- 
owymi przepisami, zaczynają po-
jawiać się jednak w Polsce coraz 
częściej. Przyczyną tego jest 
rosnąca świadomość dotycząca 
korzyści płynących z budownic- 
twa pasywnego i zero-energe- 
tycznego a także środki finanso- 
we zarówno krajowe jak i europej- 
skie przeznaczane na te cele. 
W nowym rozdaniu finansowym 
na lata 2014-2020 duża część 
priorytetów konkursowych do-
tyczy właśnie poprawy efekty- 
wności energetycznej istniejących 
i nowobudowanych obiektów jak i  
wykorzystania mikro źródeł ener- 
gii odnawialnej. Dzięki temu, jest 
nadzieja na unowocześnienie in-
frastruktury naszego regionu za 
pieniądze unijne.  
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Kompaktowe zintegrowane systemy  
grzewczo - wentylacyjne
Wysokie koszty ogrzewania bu-
dynku sprawiają, że rośnie zain-
teresowanie nowymi technolo-
giami zapewniającymi komfort 
cieplny i jednocześnie ograni- 
czającymi zużycie energii. 
  Niekontrolowany, zbyt wysoki 
dopływ świeżego powietrza po-
przez tradycyjny system wen-
tylacji grawitacyjnej jest jedną  
z przyczyn powstania strat cie-
pła. Wyłącznie uszczelnienie bu- 
dynku nie jest tu jednak rozwią- 
zaniem, gdyż brak odpowiedniej 
wymiany powietrza może powo-
dować idealne warunki do roz- 
woju grzybów, powodujących 
choroby dróg oddechowych. 
Dodatkowo w pomieszczeniach 
zwiększa się wilgotność powie-
trza co powoduje obniżenie efek- 
tywność ogrzewania. 
 Wychodząc naprzeciw ocze-
kiwaniom inwestorów, którzy 
chcą mieszkać w domu generu-
jącym niewielkie koszty eksplo- 
atacyjne, przy jednoczesnym 
zapewnieniu wymaganego 
strumienia świeżego powietrza, 
optymalnej temperatury oraz 
odpowiedniej ilości ciepłej wody 
użytkowej (c.w.u.), powstały 
kompaktowe zintegrowane sys-
temy wentylacyjno-grzewcze.
  Najbardziej rozpowszech- 
nione kompaktowe urządzenia 
wentylacyjno-grzewcze składa-
ją się z grzałki elektrycznej, 
urządzenia do odzysku ciepła 
znajdującego się w centrali wen-
tylacyjnej (najczęściej przeci-
wprądowego wymiennika cie-
pła) oraz pompy ciepła. System 
uzupełniony jest o gruntowy 
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wymiennik ciepła (GWC), który 
pośrednio staje się dolnym 
źródłem ciepła dla pompy ciepła.
   Dlaczego pośrednio? Ponieważ 
czerpie ciepło z powietrza usuwa- 
nego z pomieszczenia, które 
wcześniej zostało wstępnie ogrza- 
ne za pomocą gruntowego wy-
miennika ciepła. GWC wykona- 
ne jest z rur PE lub PP o śred-
nicach 160-315mm i poprowa- 
dzonego poniżej warstwy 
przemarzania gruntu.
  Akumulacja energii następuje  
w zbiorniku ciepłej wody, do 
którego doprowadzone są wę- 
żownice pełniące funkcję wy- 
mienników ciepła. Za za-
pewnienie odpowiedniej tem-
peratury ciepłej wody użytkowej 
(55oC na wyjściu z zasobni-
ka), poza pompą ciepła, mogą 
również odpowiadać kolektory 
słoneczne. Stosowanie wod-
nego ogrzewania przy takim 
systemie nie jest konieczne, 
jednak jest dozwolone. Ciepło 
dostarczane jest za pomocą 
układu niskotemperaturowego, 
a pomieszczeniami do których 
najczęściej prowadzi się in-
stalację grzewczą są łazienki.
    Ważnym elementem całego sys-
temu jest odpowiednio dostoso-
wana automatyka, dzięki której 
można regulować i kontrolować 
parametry mikroklimatu w po- 
mieszczeniach, przy uzyskaniu 
bardzo wysokiej sprawności
odzysku ciepła, (do 90%). 
 Kompaktowe zintegrowane sys-
temy wentylacyjno - grzewcze 
znalazły zastosowanie w budyn- 
kach pasywnych. Takie rozwiąza-
nia pozwalają zrezygnować  
z przyłącza gazu lub sieci cieplnej. Schemat kompaktowego zintegrowanego systemu grzewczo - wentylacyjnego

inż. Joanna Jaskulska
Stowarzyszenie WiDP

Legenda:
1 - wymiennik ciepła
2 - pompa ciepa (sprężarka, zawór rozprężny)
3 - gruntowy wymiennik ciepła
4 - grzałka elektryczna
5 - zbiornik ciepłej wody
6 - kolektor słoneczny
7 - zimna woda
8 - ciepła woda użytkowa 
9 - powietrze nawiewane do pomieszczenia
10 - powietrze wywiewane z pomieszczenia


