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Dawno minął już czas, kiedy o dzia-
łaniach mających na celu oszczędzanie 
energii i dbałość o środowisko naturalne 
mówiło się jak o ciekawostkach technicz-
nych. W opublikowanej w lutym tego roku 
pierwszej części raportu Międzynarodo-
wego Panelu ds. Zmian Klimatu ponad 
tysiąc naukowców i urzędników ze 100 
państw zgodziło się z twierdzeniem, że 
odpowiedzialność człowieka za globalne 
ocieplenie jest prawdopodobna na co 
najmniej 90 procent. To bardzo osłabiło 
twierdzenie, że obserwowane zmiany są 
wynikiem naturalnych wahań temperatury 
na Ziemi. 

W kwietniu opublikowano drugą część 
raportu zawierającą czarny scenariusz na 
najbliższe sto lat. Susze, powodzie, zagłada 
milionów ludzi, zwierząt i roślin… Najważniej-
sze uzgodnienie trzeciej części raportu Mię-
dzynarodowego Panelu ds. Zmian Klimatu 
z maja br. podpisane w Bangkoku w Tajlan-
dii brzmi - świat stać na to, by zahamować 
globalne ocieplenie. I podpisały się pod nim 
kraje, które do tej pory unikały problemu 
- Stany Zjednoczone, odpowiedzialne za 
jedną czwartą emisji gazów cieplarnianych, 
Chiny i Indie. Unia Europejska, zajmująca 
trzecie miejsce na liście największych tru-
cicieli (przed Indiami), od dawna dostrzega 
zagrożenia związane ze zmianą klimatu. 
Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 
o 20 procent i jednocześnie zwiększenie o 20 
procent energii uzyskiwanej z odnawialnych 
źródeł energii - to najważniejsze cele, jakie 
stawiają sobie kraje Unii. 

To wymusza również na Polsce podejmo-
wanie działań, które prowadzą do racjona-
lizacji wykorzystania energii, zastosowania 
jej odnawialnych źródeł i wdrażania nowych, 
wysokoefektywnych technologii. Po naszym 
wejściu do Unii Europejskiej obowiązuje nas 
Dyrektywa 2002/91/UE dotycząca oszczę-
dzania energii. Każdy budynek w Polsce bę-
dzie musiał posiadać certyfikat energetyczny, 
czyli ocenę uwzględniającą zapotrzebowanie 
na energię całkowitą wykorzystywaną na 
wszystkie cele eksploatacyjne. Spowoduje 
to niewątpliwie wzrost zainteresowania 
obiektami o radykalnie niskim zapotrzebo-
waniu na energię, energooszczędność sta-
nie się bardzo istotną cechą budynku i będzie 
ważnym kryterium dobrego projektu i jakości 
wykonawstwa.

Czy ogrzanie 1 metra kwadratowego może kosztować 2 zł rocznie?

Przyszłość budownictwa należy do 
„domów pasywnych”

W krajach Europy Zachodniej problemem 
oszczędzania energii zainteresowano się już 
w latach siedemdziesiątych. Pojawił się nowy 
rodzaj budownictwa energooszczędnego 
- o zmniejszonym zużyciu energii, wykorzy-
stującego odnawialne źródła energii. Kolej-
nym etapem było dążenie do projektowania 
domów jeszcze bardziej samowystarczalnych 
energetycznie. Jedną z najbardziej zaawan-
sowanych form budownictwa energooszczęd-
nego, cieszącego się coraz większym zain-
teresowaniem na świecie, jest budownictwo 
pasywne. Pasywne, czyli takie, które nie ulega  
wpływom zewnętrznym, energooszczędne 
najwyższej generacji, o krańcowo niskim 
zapotrzebowaniu na ciepło do ogrzewania, 
bez grzejników, przeciwstawne aktywnemu 
systemowi ogrzewania, opartemu na spalaniu 
paliw nieodnawialnych - podkreślał Dipl.-Ing. 
Günter Schlagowski, prezes Polskiego Insty-
tutu Budownictwa Pasywnego, ekspert Unii 
Europejskiej w zakresie energetyki cieplnej 
- podczas konferencji zorganizowanej 27 
kwietnia w Gdańsku, w ramach projektu „Dom 
pasywny – szansą dla rozwoju budownictwa 
energooszczędnego w naszym regionie”. 
Konferencję zorganizował Polski Instytut 

Budownictwa Pasywnego wspólnie z firmą 
Infracorr z Gdańska.

CO TO ZNACZY 
„BUDYNEK PASYWNY”?

G. Schlagowski wyjaśniał, że podstawę 
pomysłu budynku pasywnego można objaśnić 
krótko: straty ciepła w takim budynku są ogra-
niczone do tego stopnia, że osobny system 
ogrzewania nie jest konieczny. Doświadczenia 
wykazały, że w naszych warunkach nie da się 
tego osiągnąć bez zastosowania wentylacji me-
chanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem 
ciepła. Wówczas rolę instalacji grzewczej przej-
muje instalacja wentylacyjna, której maksymalna 
moc grzewcza dla budynku pasywnego wynosi 
10W/m  powierzchni użytkowej.

Wskaźnik całkowitego zużycia energii 
pierwotnej przy normalnym użytkowaniu 
nie przekracza w budynku pasywnym 120 
kWh/m2 rocznie - co oznacza, że zapewnia 
on wszystkie typowe świadczenia energe-
tyczne (ogrzewanie, ciepła woda, urządzenia 
elektryczne, oświetlenie, gotowanie) przy 
mniejszym zużyciu energii, niż sam tylko 
prąd zużywany dziś w domu do urządzeń 
domowych i oświetlenia.

Smolec pod Wrocławiem - pierwszy certyfikowany dom pasywny w Polsce i Europie Środkowo-
Wschodniej, autorstwa biura projektowego Lipińscy Domy z Wrocławia. 
13 kwietnia br. dom otrzymał certyfikat niemieckiego Instytutu Domów Pasywnych w Darmstadt 
– najważniejszej instytucji sprawującej nadzór nad zachowaniem standardów pasywności. Na stro-
nie www.domy-pasywne.pl można zapoznać się z projektem, technologią wykonania, materiałami 
i systemami wykorzystanymi do realizacji, a także zdjęciami z poszczególnych etapów budowy. 
(źródło: www.lipinscy.pl)
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W Niemczech budynki wzniesione przed 
1980 rokiem wciąż jeszcze zużywają na za-
pewnienie ciepła w pomieszczeniach około 
220 kWh/(m2a). Ustawowo obniżono tę war-
tość o połowę w budynkach wybudowanych 
po 1995 r. a obecnie w nowym budownictwie 
o kolejne 20-30%, do wartości pomiędzy 30-
70 kWh//(m2a). 

Według przyjętych w Europie zasad roczne 
zapotrzebowanie na energię cieplną dla bu-
dynku pasywnego nie powinno przekraczać 
15 kWh/(m2a) - w porównaniu z budynkami 
istniejącymi są to oszczędności rzędu 93%. 

G. Schlagowski podkreślał, że analizując 
koszty każdego budynku należy zawsze 
mieć na uwadze dwa aspekty - koszty inwe-
stycyjne i koszty eksploatacyjne. W przypadku 
budynków pasywnych suma tych obciążeń jest 
najniższa. Ten genialny i prosty rodzaj budow-
nictwa jest absolutnie korzystny nie tylko ze 
względów ekonomicznych, lecz również eko-
logicznych. Ponadto gwarantuje użytkownikom 
komfortowy klimat przez cały rok. W Polsce 
materiały potrzebne dla budownictwa pasyw-
nego są już dostępne, należy się ich tylko 
domagać - zapewniał prelegent. Taki rodzaj 
budownictwa jest, co prawda, rewolucją, bo 
narusza strukturę obowiązujących norm, burzy 
standardy myślenia i projektowania, zmienia 
cele i sposób podejścia inwestorów. Ale 
80% naszego życia spędzamy w budynkach 
a klimat domu pasywnego najbardziej sprzyja 
człowiekowi. 

Nie określa się, jakie materiały izolacyjne 
i jakie systemy wentylacyjne powinny być 
wykorzystane w budownictwie pasywnym 
dla osiągnięcia tak niskiego zużycie energii. 
Projektowanie jest świadomie pozostawione 
w gestii autora projektu i będzie coraz łatwiej-
sze wraz z rozwojem przemysłu materiałów 
budowlanych. Jednak już dzisiaj w systemie 
budownictwa pasywnego można zbudować 
każdy budynek mieszkalny, szkołę, halę 
sportową, kościół, obiekty przemysłowe. 

Pierwszy dom pasywny został zrealizowany 
jako budynek 4-rodzinny w 1991 r. w Niem-
czech, w Darmstadt. Budynek potrzebuje tak 
niewielkiego ogrzewania uzupełniającego, 
że można w nim rzeczywiście zrezygnować 
z osobnego systemu grzewczego - na ogrza-
nie metra kwadratowego powierzchni użytko-
wej w roku potrzeba mniej niż równowartość 
1 litra oleju opałowego. 

Budownictwo pasywne intensywnie rozwi-
ja się w całej Europie, przedsięwzięcia w tym 
zakresie uruchamiane są ponadto w Chinach, 
USA i Rosji. Szacuje się, że dotychczas wy-
budowano około 5 tysięcy obiektów pasyw-
nych. 

JAKIE WYMAGANIA POWINIEN 
SPEŁNIAĆ BUDYNEK PASYWNY?

l Budynek pasywny powinien stanowić 
bryłę możliwie zwartą, o dobrej izolacyjności 
i prostej formie powłoki termicznej. Powłoka 
termiczna musi wszędzie wykazywać bardzo 
wysoką izolacyjność cieplną - może być prze-
rwana jedynie przez dobrze powiązane z nią 
okna. Minimalna grubość ocieplenia powinna 
wynosić w każdym miejscu powłoki 25 cm (o 
przewodności cieplnej λ=0,04 W/(mK). 

l Budynek powinien być „otwarty” od strony 
południowej na oddziaływanie promieniowania 
słonecznego. Wymaga to umieszczenia na tej 
elewacji dużych powierzchni przeszklonych. 
Konstrukcja okien pasywnych jest podporząd-
kowana maksymalnemu ograniczeniu strat 
ciepła. Stosuje się w tym celu trójwarstwowe 
szklenie, przestrzenie między szybami wypeł-
nia gazem szlachetnym np. argonem. Okna 
przeznaczone do budynków pasywnych 
mają również specjalną konstrukcję ram. 
Wykorzystywane profile zarówno plastikowe 
jak i drewniane muszą  być ocieplone. War-
tość współczynnika przenikania ciepła dla 
całych okien (zestaw szklarski plus ramy) nie 
powinna przekraczać wartości 0,8 W/(m2K) 

a współczynnik całkowitej przepuszczalności 
energii promieniowania słonecznego wynosić 
około 0,5.

Prostą metodą regulacji ilości docierającej 
do okien energii promieniowania słoneczne-
go jest stosowanie wysuniętych części połaci 
dachu w postaci okapów. Okap powoduje, że 
w okresie lata, zwłaszcza w czasie najwięk-
szego natężenia promieniowania słoneczne-
go, jego dostęp do wnętrza domu jest ogra-
niczony. Natomiast zimą wysunięty okap nie 
stanowi bariery dla promieni słonecznych. 

l W projekcie architektonicznym bardzo 
istotne jest odpowiednie zaprojektowanie 
dachu. Pochylenie dachu poza praktycznymi 
walorami eksploatacyjnymi pozwala także na 
instalowanie systemów słonecznych z kolek-
torami lub ogniwami fotowoltaicznymi. Latem 
największe nasłonecznienie występuje dla 
powierzchni pochylonych pod niewielkim 
kątem do poziomu, co w budynku o płaskim 
dachu powoduje jego zbytnie przegrzewanie. 
W naszej strefie klimatycznej zimą największe 
nasłonecznienie występuje dla powierzchni 
pochylonych pod kątem 60 stopni, co ozna-
cza, że spadzisty dach zapewni większe zyski 
z promieniowania słonecznego. 

l Bardzo dobrym rozwiązaniem jest odpo-
wiedni projekt zieleni z zasadzeniem od strony 
południowej drzew liściastych. Drzewa te dają 
zacienienie latem, natomiast zimą, gubiąc li-
ście, nie ograniczają dostępu promieniowania 
słonecznego. Od strony północnej powinny się 
znaleźć drzewa iglaste dające w ciągu całego 
roku dobrą osłonę od wiatru.

l Ściany zewnętrzne, podłogi, stropy i da-
chy muszą być bardzo dobrze zaizolowane 
tak, aby wartość współczynnika przenikania 
ciepła nie przekraczała 0,15 W/(m2K). Waru-
nek ten wymusza konieczność zastosowania 
warstwy izolacyjnej o grubości 30-35 cm. 
Trwające obecnie prace mają na celu zasto-
sowanie w budynkach pasywnych materiałów 
próżniowych, które oprócz nieznacznej grubo-
ści będą umożliwiały przenikanie energii pro-
mieniowania do wnętrza przegrody. Ponieważ 
ilość energii promieniowania słonecznego po-
zyskanej przez budynek pasywny nie zawsze 
pokrywa się z aktualnym zapotrzebowaniem 
na ciepło należy stosować przegrody o du-
żej akumulacyjności cieplnej. Ich zadaniem 
będzie magazynowanie docierającego ciepła 
a następnie uwalnianie go w momencie spad-
ku temperatury wewnątrz budynku. 

l W budynku pasywnym eliminuje się 
mostki cieplne przez zastosowanie krawę-
dzi o kątach możliwie rozwartych, unikanie 
przerywania warstwy izolacyjnej a jeżeli jest 
to konieczne zastosowanie w tych miejscach 
materiału o dużym oporze cieplnym, łączenie 
warstw izolacji ze sobą w sposób ciągły pełną 
powierzchnią przekroju.

l Budynek pasywny musi być szczelny 
- niekontrolowana infiltracja powietrza 
zewnętrznego przez nieszczelności przy 

Rys. Porównanie całkowitego zapotrzebowania na energię dla budynków mieszkalnych. (źródło: 
www.ibp.com.pl)
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różnicy ciśnień 50 Pa musi być na po-
ziomie poniżej 0,6 objętości budynku na 
godzinę

l Niezbędnym elementem każdego budyn-
ku pasywnego jest mechaniczna wentylacja 
nawiewno-wywiewna dostosowująca swoją 
wydajność do aktualnego zapotrzebowania 
na świeże powietrze. Głównym elementem 
instalacji wentylacyjnej jest wysokoefektywny 
rekuperator, w którym powietrzu nawiewane-
mu zostaje przekazana duża część ciepła 
powietrza wywiewanego. Zastosowany 
rekuperator powinien charakteryzować się 
wysoką sprawnością powyżej 80 % i niskim 
zużyciem energii elektrycznej. 

Wentylacja nawiewno-wywiewna budynku 
pasywnego ma charakter ukierunkowany, 
dzięki temu świeże powietrze zostaje wyko-
rzystane w optymalny sposób. 

l Budynki pasywne charakteryzuje bar-
dzo niskie zapotrzebowania na ciepło, dla-
tego można je ogrzewać przy wykorzystaniu 
ogrzewania powietrznego. Podgrzewając 
świeże powietrze nawiewane do pomieszczeń 
dziennych, biurowych, dziecinnych i sypialni, 
można doprowadzić ciepło potrzebne do ich 
ogrzania. Zastosowanie nagrzewnicy o mocy 
3÷5 kW może w pełni pokryć zapotrzebowa-
nie budynku pasywnego na ciepło. 

Często spotykanym rozwiązaniem są 
również tzw. urządzenia kompaktowe, które 
pełnią jednocześnie rolę centrali wentylacyj-
nej, instalacji grzewczej oraz odpowiadają 
za przygotowanie ciepłej wody użytkowej. 
Ich konstrukcja jest oparta o pompę ciepła, 
która wykorzystuje pozostałe w powietrzu 
wywiewanym ciepło do ogrzania c.w.u. 
Urządzenia kompaktowe mogą korzystać 
z odnawialnych źródeł energii.

l W budynku pasywnym wykorzystuje 
się kolektory słoneczne lub pompy ciepła do 
podgrzewania c.w.u. oraz wysokoefektywne 
i energooszczędne urządzenia typu lodów-
ka, kuchenka, zamrażarka, oświetlenie, 
pralka itp. 

Bardzo często mówi się już o domu pa-
sywnym ale jednocześnie brakuje wyczerpu-
jącego, inżynierskiego opracowania tematu. 
G. Schlagowski podkreślał, że posiadamy 
od dawna bardzo dużą wiedzę na ten te-
mat i można już do niej dotrzeć, choćby za 
pomocą Polskiego Instytutu Budownictwa 
Pasywnego. Budownictwo pasywne będzie 
stawiało wciąż nowe zadania, głównie przed 
techniką grzewczą i wentylacją. Wymaga 
również kompleksowego projektowania, 
obejmującego taki sposób myślenia i bu-
dowania, który łączy architekturę, inżynierię 
budowlaną, technikę sanitarną oraz instalacje 
w obrębie budynku w jedną całość. Ale to je-
dyne inteligentne rozwiązanie dla przyszłości 
budownictwa. Bo dlaczego ogrzanie 1 metra 
kwadratowego musi kosztować 25 zł, skoro 
może kosztować 2 zł? 

MARYLA PACHOLCZYK

W Szymbarku na Kaszubach, w firmie 
Danmar Daniela Czapiewskiego, który wła-
snym sumptem zorganizował Centrum Edu-
kacji i Promocji Regionu powstała kolejna 
osobliwość – drewniany  dom stojący „do 
góry nogami” czyli posadowiony na dachu. 
Jego wnętrze będzie również wyposażone 
według tej konwencji. Będziemy chodzić po 
suficie, a sprzęty znajdą się nad głowami. 
Tu warto przypomnieć, że w Szymbarku 
powstała najdłuższa deska świata, wpisana 
do Księgi Rekordów Guinnessa, o długości 
36,83 m, wykonana tradycyjnymi metodami 
z 120-letniej daglezji. 

Daniel Czapiewski zapytany, co zain-
spirowało go do stworzenia tak osobliwej 
budowli, wyjaśnił, że jest to symbol absur-
du komunistycznego ustroju (co podkreśla 
PRL-owski styl umeblowania domu) jak i 
wszystkiego co stoi na głowie w dzisiej-
szych czasach. Ostrzega  przed zmianami 
klimatu, wojnami, terroryzmem, Hiroszimą, 
głodem, kataklizmami, wszystkim tym, co 
nie jest człowiekowi przyjazne. Dom do 
góry nogami ma wzbudzać refleksje nad tym 
dokąd zmierzamy. Chciałbym, by takie domy 
stanęły w wielkich stolicach – w sąsiedztwie 
Kremla, Białego Domu, w Brukseli itd., by 

Drewniany dom 
„do góry nogami”

Dom został posadowiony na dachu a do wnętrza wchodzi się przez okno z poddasza. Jest to kolejna 
ciekawostka promująca Kaszuby i firmę  Danmar w Szymbarku koło Wieżycy.

Fot. A. Filipkowski

możni tego świata idąc codziennie do pracy 
uświadamiali sobie, że są odpowiedzialni za 
ład na naszej planecie.

Dom jedną płaszczyzną dachu opiera 
się o ziemię, centralnym punktem kon-
strukcyjnym jest komin. Budynek został 
wykonany z drewna. W połowie kwietnia 
br. trwały prace przy wykończeniu wnętrza. 
Latem dom będzie już całkowicie gotowy 
i dołączy do pozostałych drewnianych 
ciekawostek Centrum Edukacji i Promocji 
Regionu– m.in. drewnianego kościółka p.w. 
św. Rafała Kalinowskiego, z wbudowanymi 
zabytkowymi elementami z różnych miejsc 
Pomorza i kraju, domu ze stanicy harcerskiej 
z dwudziestolecia międzywojennego, XVIII 
wiecznego domu Sybiraka, przywiezionego 
ze wsi Salino koło Irkucka, chaty kaszub-
skiej, dworku i współczesnych budynków 
z drewna. 

B.
ZAPISKI MŁODEGO INŻYNIERA

Zapiski sprzed 18 lat – blog o budowaniu, 
o ówczesnej świadomości, o sprawach, które zakrył 
juz kurz czasu, a które może warto przypomnieć 
– zapraszam.

Jarosław Kroplewski
http://kronikaoptymisty.blox.pl
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