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Małopolskie Centrum Budownictwa 
Energooszczędnego PK

działające jako Centrum Transferu Wiedzy w ramach 
projektu  SPIN. To innowacyjna jednostka Politechniki 
Krakowskiej, której celem jest nawiązywanie partnerskiej 
sieci współpracy pomiędzy nauką i biznesem w obszarze 
budownictwa energooszczędnego. 
Na przedsiębiorców z Małopolski zainteresowanych 
opracowaniem lub wdrożeniem innowacji
czekają eksperci.



UNIA EUROPEJSKA -

WYTYCZNE, DZIAŁANIA

Europejska strategia polityczna realizowana obecnie 

opiera się na przyjętym w 2009 roku tzw. trzecim 

pakiecie energetycznym 20 20 20



13 kwietnia 2010 roku
Opublikowano 
Dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady 
Europy w sprawie 
charakterystyki 
energetycznej 
budynków 
(wersja przekształcona 
tzw. Recast)

BUDYNEK O NIEMAL ZEROWYM ZUŻYCIU 
ENERGII

oznacza budynek o bardzo wysokiej 
charakterystyce energetycznej określonej 

zgodnie z załącznikiem I. 
Niemal zerowa lub bardzo niska ilość 

wymaganej energii powinna pochodzić w 
bardzo wysokim stopniu z ENERGII ZE 

ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH, w tym energii 
ze źródeł odnawialnych wytwarzanej na 

miejscu lub w pobliżu;



Lp. Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu Współczynnik przenikania ciepła 

UC(max) [W/(m2·K)]

od 

1.01.2014

od 

1.01.2017 

od 

1.01.2021 

1 Ściany zewnętrzne:

a) przy ti ≥ 16°C 0,25 0,23 0,20

b) przy 8°C ≤ ti < 16°C 0,45

c) przy ti < 8 °C 0,90
2 Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami:

a) przy ti ≥ 16°C 0,20 0,18 0,15

b) przy 8°C ≤ ti < 16°C 0,30

c) przy ti < 8 °C 0,70
3 Podłogi na gruncie:

a) przy ti ≥ 16°C 0,30

b) przy 8°C ≤ ti < 16°C 1,20

c) przy ti < 8 °C 1,50
4 Okna (z wyjątkiem połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste 

nieotwieralne:

a) przy ti≥ 16°C 1,3 1,1 0,9

b) przy ti< 16°C 1,8 1,6 1,4
5 Okna połaciowe:

a) przy ti≥ 16°C 1,5 1,3 1,1

b) przy ti< 16°C 1,8 1,6 1,4
6 Drzwi w przegrodach zewnętrznych lub w przegrodach 

między pomieszczeniami ogrzewanymi i 

nieogrzewanymi:

1,7 1,5 1,3



Nowelizacja Dyrektywy o charakterystyce energetycznej
budynków z 2018 roku – Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2018/844 z dnia 30 maja 2018
r wprowadziła po raz pierwszy zapis dotyczący poprawy
efektywności energetycznej obiektów zabytkowych
„Należy wspierać badania naukowe dotyczące nowych
rozwiązań służących poprawie charakterystyki
energetycznej budynków i obiektów zabytkowych, a
także testowanie takich rozwiązań oraz jednocześnie
zapewniać ochronę i zachowanie dziedzictwa
kulturowego”



Centrum oferuje wsparcie w takich 
tematach jak:

• projektowanie budynków energooszczędnych, 
• badanie wykonalności budynków,
• zmniejszenie energochłonności budynku i zapewnienie

wysokiego komfortu cieplnego, 
• termowizje pod kątem energooszczędności,  
• budynki inteligentne z automatyką zarządzania 

urządzeniami sterowniczymi, 
• wykorzystanie właściwości materiałów oraz

zastosowanie systemów wentylacji, ogrzewania
i oświetlenia w budynkach energooszczędnych. 



28 czerwca br. Rada UE zaakceptowała
wprowadzenie Prawa Klimatycznego,
ustanawiając ramy dla unijnego prawodawstwa w
zakresie klimatu na nadchodzące 30 lat. Od tego
czasu cel neutralności klimatycznej do 2050 r.
oraz cel redukcji emisji o 55 proc. do 2030 r.
stały się elementami unijnego ładu prawnego.
Negocjatorzy uzgodnili m.in. powstanie
Europejskiej Naukowej Rady ds. Zmian
Klimatycznych, w której skład będzie wchodzić 15
ekspertów

14 lipca 2021 pakiet legislacyjny dotyczący klimatu i 
energii 

Fit for 55.
Redukcja do 2030 r. emisje gazów cieplarnianych o 55%
względem roku 1990.
.
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