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Agenda

• Propozycje dot. działań średnioterminowych 

i długoterminowych wg REPowerEU

• ZEB – nowy standard budynków wg projektu EPBD

• Typowy rok meteorologiczny 2001-2020

– inicjatywa PORTPC, SPIUG, KAN



Poradniki POBE – strona internetowa pobe.pl



Trzy filary REPowerEU i poparcie społeczne dla zmian



Nowy poradnik POBE – strona internetowa pobe.pl

• 70% propozycji dot. działań średnioterminowych 

i długoterminowych to obszar zmian w prawie unijnym.

• Minęły 4 miesiące od ogłoszenia REPowerEU

• Nie znamy odpowiedzi polskiego rządu na propozycje 

zawarte w REPowerEU (EU Save Energy) działań 

średnio i krótkoterminowych.

https://bit.ly/Poradnik_REpower_POBE

https://bit.ly/Poradnik_REpower_POBE


Propozycje działań średnio i długoterminowych (REPowerEU – EU Save Energy)

1) Przyjęcie bardziej ambitnych celów 

– związanych z krajowym obowiązkiem 

oszczędności energii.



Propozycje działań średnio i długoterminowych (REPowerEU – EU Save Energy)

2) Wprowadzenie odpowiednich zobowiązań 

oraz zaprzestanie dotowania technologii 

wykorzystujących paliwa kopalne 

– w celu zapewnienia, że w kluczowych 

sektorach nastąpi zwiększenie efektywności 

energetycznej, konsekwentnie będą

propagowane technologie wykorzystujące 

energię odnawialną oraz nastąpi szybki rozwój 

technologii i urządzeń energooszczędnych.



Propozycje działań średnio i długoterminowych (REPowerEU – EU Save Energy)

3) Wycofanie dotacji państw członkowskich do 

kotłów na paliwa kopalne w budynkach 

najpóźniej od 2025 r. 

– biorąc pod uwagę, że w większości sytuacji 

takie zachęty są sprzeczne z art. 7 ust. 2 

rozporządzenia KE w sprawie etykietowania

energetycznego o promowaniu w dotacjach 

dwóch najwyższych, a zarazem istotnie 

licznych klas energetycznych urządzeń, a także 

zachęcanie do przekierowania dotacji na 

systemy wsparcia dla pomp ciepła.



Propozycje działań średnio i długoterminowych (REPowerEU – EU Save Energy)

3) Wycofanie dotacji państw członkowskich do 

kotłów na paliwa kopalne w budynkach 

najpóźniej od 2025 r. 

– biorąc pod uwagę, że w większości sytuacji 

takie zachęty są sprzeczne z art. 7 ust. 2 

rozporządzenia KE w sprawie etykietowania

energetycznego o promowaniu w dotacjach 

dwóch najwyższych, a zarazem istotnie 

licznych klas energetycznych urządzeń, a także 

zachęcanie do przekierowania dotacji na 

systemy wsparcia dla pomp ciepła.



Propozycje działań średnio i długoterminowych (REPowerEU – EU Save Energy)
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Propozycje działań średnio i długoterminowych (REPowerEU – EU Save Energy)

4) Usprawnienie wdrażania wyników audytów

energetycznych 

– w celu zapewnienia, że będą wprowadzane 

opłacalne środki oraz że przedsiębiorstwa (w 

szczególności MŚP) i inne jednostki, takie jak 

organy publiczne, które nie podlegają

obowiązkowi przeprowadzania audytów 

energetycznych, będą zachęcane do 

przeprowadzania takich audytów i działania 

w oparciu o ich wyniki.

W tym kontekście należy również uwzględnić

ośrodki przetwarzania danych cyfrowych oraz 

wykorzystanie ciepła odpadowego.



Propozycje działań średnio i długoterminowych (REPowerEU – EU Save Energy)

5) Wprowadzenie dodatkowych, minimalnych

norm charakterystyki energetycznej 

budynku

– w celu przyspieszenia renowacji 

obejmujących również systemy ogrzewania 

(i chłodzenia), z odpowiednio ambitnymi 

harmonogramami, a także ustanowienie ścieżki 

poprawy klasy budynków o najgorszej 

charakterystyce energetycznej w świadectwie 

charakterystyki energetycznej: z klasy G do 

klasy D.



Propozycje działań średnio i długoterminowych (REPowerEU – EU Save Energy)

6) Zaostrzenie krajowych wymogów 

dotyczących efektywności energetycznej 

nowych budynków (i efektywnego 

gospodarowania zasobami) 

– poprzez wymogi dotyczące systemów 

ogrzewania oraz wprowadzenie norm 

dotyczących zerowej emisji ZEB przed 2030 r. 

(przed 2027 r. w przypadku budynków 

publicznych).

ZEB



Propozycje działań średnio i długoterminowych (REPowerEU – EU Save Energy)

7) Zaostrzenie krajowych wymogów dotyczących

systemów ogrzewania w istniejących budynkach

– z uwzględnieniem gruntownych renowacji i 

wymiany kotłów oraz podłączenia do efektywnych

systemów ogrzewania na obszarach gęsto

zaludnionych. 

Towarzyszyłoby temu ustalenie bardziej

rygorystycznych limitów dotyczących 

ekoprojektu dla systemów ogrzewania na 

poziomie UE, co oznaczałoby, że 2029 r. będzie 

datą zakończenia wprowadzania do obrotu 

„samodzielnych” kotłów na paliwa kopalne oraz 

równoległej zmiany skali etykiet energetycznych 

(do roku 2025/2026),



*Gruntowe i powietrzne pompy ciepła

Kotły na paliwa stałe (węgiel)
technologia kotłów niekondensacyjnych

Powietrzne
pompy ciepła

(gazowe 
i elektryczne)

Kotły na pellet
kogeneracja

(gazowa)

Technologia
hybrydowa

(kotły gazowe z pompą c.

lub kolektor. słonecznymi)

Technologia kotłów kondensacyjnych

E

Kotły elektryczneD

Źródło: EHPA i PORT PC

* Klasa A+++ 35oC od 2019 r. również dla najefektywniejszych  pomp ciepła typu solanka/woda i powietrze/woda

Aktualne etykiety energetyczne 2022 – LOT 1 (urządzenia grzewcze c.o.)
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Nowe etykiety energetyczne 2025/2026



Klasy en. w projekcie dla forum konsultacyjnego LOT 1 – propozycja z 2019
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Klasy en. w projekcie dla forum konsultacyjnego LOT 1 – propozycja z 2019

ASHP – el. pompa ciepła typu powietrze/woda

GSHP – el. pompa ciepła typu solanka/woda (W/W)

mcHP – mikrokogeneracja gazowa

TDHP  – napędzana termicznie pompa ciepła

HYB – hybrydowa pompa ciepła (mniej efektywne)

condens – kocioł kondensacyjny

SOL – kocioł kondensacyjny z kolektorami słoneczn.

EL resistance – kocioł elektryczny (efekt Joula)

non-condens – kocioł niekondensacyjny

Pusta (obowiązkowo)

𝜼𝒔 <110



Propozycje działań średnio i długoterminowych (REPowerEU – EU Save Energy)

8) Wprowadzenie krajowych zakazów stosowania

kotłów na paliwa kopalne w istniejących 

i nowych budynkach 

– poprzez określenie wymogów dotyczących 

źródeł ciepła w oparciu o emisję gazów 

cieplarnianych lub rodzaj wykorzystywanego

paliwa. 

Co prawda w przekształconej wersji dyrektywy w 

sprawie charakterystyki energetycznej budynków 

(EPBD) wprowadzono jasną podstawę prawną dla 

takich krajowych zakazów, aby wyeliminować 

obecną niepewność prawa, jednak – co trzeba 

podkreślić – już istniejące ramy legislacyjne 

stwarzają możliwość wprowadzenia takich 

środków, z czego skorzystało kilka państw

członkowskich.



Zapowiedzi KE dot. zmian związanych z paliwami kopalnymi w UE (REPowerEU, Dyrektywa EPBD w PE)

REPowerEU, 
EU Energy Save

2029

< 2029

< 2027

< 2030

< 2027

65
kWh/(m2rok)

2026

2027

2029

< 2027

❑ Zakaz sprzedaży samodzielnych kotłów na paliwa kopalne 
(wymogi ekoprojektu (𝜼𝒔 <110) - LOT1) 

❑ Zakaz montażu kotłów na paliwa kopalne 
w głęboko termomodernizowanych budynkach

❑ Zakaz montażu kotłów na paliwa kopalne w nowych budynkach

❑ Zakaz dofinasowania kotłów na paliwa kopalne
(wszystkie budynki)

❑ Wymóg standardu ZEB w nowych budynkach mieszkalnych / 
publicznych i EP maks. w nowych budynkach mieszkalnych

❑ Wymóg montażu instalacji fotowoltaicznych w budynkach 
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Zapowiedzi KE dot. zmian związanych z paliwami kopalnymi w UE (REPowerEU, Dyrektywa EPBD w PE)

❑ Zakaz sprzedaży samodzielnych kotłów na paliwa kopalne 
(wymogi ekoprojektu (𝜼𝒔 <110) - LOT1) 

❑ Zakaz montażu kotłów na paliwa kopalne 
w głęboko termomodernizowanych budynkach

❑ Zakaz montażu kotłów na paliwa kopalne w nowych budynkach

❑ Zakaz dofinasowania kotłów na paliwa kopalne
(wszystkie budynki)

❑ Wymóg standardu ZEB w nowych budynkach mieszkalnych / 
publicznych i EP maks. w nowych budynkach mieszkalnych

❑ Wymóg montażu instalacji fotowoltaicznych w budynkach 

Aktualny projekt 
dyrektywy EPBD w PE

2029

< 2029 2025*

< 2027 2025*

< 2030

< 2027
2025

2025

< 2027 2025*

65
kWh/(m2rok)

*rekomendacja

2026

2027

2029

2026

2027

2029

REPowerEU, 
EU Energy Save



Jakie praktyczne znaczenie mają propozycje z REPowerEU?



Projekt dyrektywy EPBD w sprawie charakterystyki energetycznej budynków z grudnia 2021 roku
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Proponowana zmiana dyrektywy w sprawie charakterystyki 
energetycznej budynków EPBD wprowadza m. in.: 

• nowe normy dotyczące charakterystyki energetycznej 
budynków w celu obniżenia emisyjności sektora 
budowlanego, wraz ze zmianami definicji norm 
dotyczących charakterystyki energetycznej, 

• zapowiedź zmiany krajowych planów renowacji 
budynków oraz 

• nowy wymóg dotyczącym obliczeń emisji CO2 w cyklu 
życia w przypadku nowych budynków.



Nowe definicje w  dyrektywie EPBD z grudnia 2021 roku

24

We wniosku wprowadzono kilka nowych definicji w ramach art. 2, które zwiększają ambicje 
działań renowacyjnych:

• „Budynek zeroemisyjny” ZEB, budynek o bardzo wysokiej charakterystyce energetycznej, w 
którym niewielka ilość wymaganej energii jest pokrywana przez odnawialne źródła energii 
wytwarzane na miejscu, przez wspólnotę energetyczną lub za pośrednictwem lokalnego 
systemu ogrzewania i chłodzenia. 
Będzie to standard dla nowych budynków i poziom, który należy osiągnąć w przypadku 
głębokich renowacji od 2030 r;

• „Budynek o niemal zerowym zużyciu energii" NZEB - budynek spełniający powyższe normy, 
którego charakterystyka nie jest niższa od poziomu optymalnego pod względem kosztów 
(który zostanie określony w art. 6);

• „Głęboka renowacja” oznaczająca przekształcenie budynku w budynek o niemal zerowej 
emisji NZEB (do 2030 r.) lub w "budynek zeroemisyjny" ZEB (po 2030 r.).



Budynek ZEB, a Moje Ciepło (projekt dyrektywy EPBD z grudnia 2021 roku)

Propozycja PE dot. zmiany 
projektu EPBD z czerwca 2022
35 kWh/m2rok
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Odpowiedzi wyjaśniające z DG ENER do EHPA dot. budynków ZEB oraz zastosowania pomp ciepła i PV: 

1) Jak powinny być rozumiane: definicja (budynku ZEB) i załącznik projektu 
dyrektywy EPBD w przypadku zastosowania pomp ciepła?

• Czy energia (w tym przypadku ciepło) wytwarzana przez pompy ciepła jest 
uważana za energię wytwarzaną na miejscu? 

• Czy wszystkie zastosowane pompy ciepła automatycznie wchodzą 
w zakres definicji budynków o zerowej emisji (ZEB)?

Energia przekazywana przez pompy ciepła jest uznawana za energię 
wytwarzaną na miejscu.
Pompy ciepła mogą stanowić część systemów wykorzystywanych w ZEB. 
Należy jednak pamiętać, że nie wynika z tego, że budynek, w którym 
zastosowano pompy ciepła, jest automatycznie uznawany za ZEB.
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Pompa ciepła może przekazywać w przyszłości 100% OZE i nie emitować CO2

ok. 25% energia napędowa

Ciepła woda

Grzejniki

Ogrzewanie 
podłogowe

Powietrze

Grunt

Woda

Instalacja źródła ciepła Pompa ciepła Instalacja grzewcza i ciepłej wody

Sprężanie

Rozprężanie

Parownik Skraplacz

Ciepło użytkoweok. 75% energia z otoczenia

Źródło grafiki: BWP/PORT PC
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Pompa ciepła może przekazywać w przyszłości 100% OZE i nie emitować CO2

ok. 25% energia napędowa

Ciepła woda

Grzejniki

Ogrzewanie 
podłogowe

Powietrze

Grunt

Woda

Instalacja źródła ciepła Pompa ciepła Instalacja grzewcza i ciepłej wody

Sprężanie

Rozprężanie

Parownik Skraplacz

Ciepło użytkoweok. 75% energia z otoczenia

Źródło grafiki: BWP/PORT PC
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2) Czy zwrot:  "energia wytwarzana na miejscu" odnosi się tylko do energii napędowej 
(w większości przypadków jest to energia elektryczna) potrzebnej do pracy pompy 
ciepła, która powinna być wytwarzana na miejscu? 

• Jeżeli tak, to wydaje się, że definicja ta obejmuje tylko pompy ciepła, które 
wykorzystują np. energię elektryczną z paneli słonecznych na dachu lub energię 
elektryczną ze wspólnoty energetycznej. 

Energia elektryczna zużywana przez pompę ciepła nadal musi być pokrywana przez
energię OZE wytwarzaną na miejscu, lub pochodzącą ze wspólnoty energetycznej lub
z systemu ciepłowniczego (chłodzenia). Budynki ZEB opierają się na bardzo wysokiej
charakterystyce energetycznej (tzn. niskie zapotrzebowanie na energię
i systemy, które zaspokajają potrzeby przy jak najmniejszym zużyciu energii).
Dlatego ilość energii elektrycznej, którą należy pokryć, jest bardzo ograniczona.

Pokrycie zapotrzebowania należy rozpatrywać w perspektywie rocznej
(a nie chwilowego zużycia czy produkcji energii). W podanym przykładzie panele
fotowoltaiczne mogą pokryć/zrekompensować zapotrzebowanie produkując energię
głównie w okresie letnim.

Odpowiedzi wyjaśniające z DG ENER do EHPA dot. budynków ZEB oraz zastosowania pomp ciepła i PV: 
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SRI – wskaźnik gotowości SMART – dyrektywa EPBD

Kompleksowy wskaźnik  oceny budynków
Wskaźnik gotowości SMART

Energia Elastyczność Generacje
energii

Komfort Wygoda Zdrowie Techniczne
zaawans.

Informacja dla 
mieszkańca

8 głównych 
kryteriów

Końcowa punktacja bazuje na średniej punktacji 8 głównych kryteriów

Konserwacja 
i prognoz. 

awarii
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Jakie są korzyści z efektywnych energet. budynków?
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Programy „Moje Ciepło” i „Mój Prąd” prowadzą do standardu ZEB w nowych budynkach jednorodzinnych

• Programy priorytetowe NFOSiGW Mój Ciepło i Mój prąd 

prowadzą do standardu zeroemisyjnego budynku (ZEB).

• Ciepło i energia elektryczna produkowana 

są bez emisji CO2 na miejscu 

• Budynek spełnia wymogi ZEB (EP< 65 kWh/(m2rok))

• Potrzeba spełnienia wymogu GWP budynku 

(wymogi nie są jeszcze określone)
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Program „Moje Ciepło” – wyższy energetyczny standard budynku jednorodzinnego

EP ≤ 70 kWh/(m2rok)WT 2021

„Moje ciepło” 
w 2021 i 2022 r.

„Moje ciepło” 
w 2023 r. i później

EP ≤ 63 kWh/(m2rok)

EP ≤ 55 kWh/(m2rok)

NZEB (PL)

-10%

-20%
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Program „Moje Ciepło”– wyższy standard energetyczny budynku jednorodzinnego

EP ≤ 70 kWh/(m2rok)WT 2021

„Moje ciepło” 
w 2021 i 2022 r.

„Moje ciepło” 
w 2023 r. i później

EP ≤ 63 kWh/(m2rok)

EP ≤ 55 kWh/(m2rok)

NZEB (PL)

Taksonomia, ZEB (PL)

Wymogi 
dofinansowania z UE
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Standard ZEB w programie Moje Ciepło (EP <55 kWh/(m2rok)

• Spełnienie wymogów taksonomii zrównoważonego finansowania w 
nowym budynku – możliwość lepszego oprocentowania całego 
kredytu hipotecznego (zielony budynek jednorodzinny)

• Standard dofinasowania ze środków unijnych 
(-20% poniżej wymogów krajowych NZEB)

• Możliwość spełnienia standardu ZEB (budynek zeroemisyjny) 
po zamontowaniu fotowoltaiki lub udziale w spółdzielni 
energetycznej

https://bit.ly/Poradnik_Moje_Cieplo
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https://bit.ly/Poradnik_Moje_Cieplo


Aktualizacja typowego roku meteorologicznego  i temperatur zewnętrznych (obliczeniowa) – II połowa 2022

• Aktualne dane dot. typowego roku 

meteorologicznego dot. lat 1971-2000 

• Aktualne dane dot. temperatur projektowych 

zewnętrznych w Polsce (załącznik do normy PN-EN 

12831 – dane lat 1930 - 1960 )

• Aktualnie brak temperatur projektowych 

zewnętrznych w przypadku chłodzenia

• Premiera aktualnych typowego roku 

meteorologicznego za lata 2001-2020 
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Dziękuję za uwagę


