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Analiza efektywności inwestycji w budynki 
o zużyciu energii bliskim zeru
- zgodnie z Dyrektywą RECAST EPBD

 

Opracowanie dotyczy niezmiernie ważnego problemu jakim jest zmniejszanie zu-

życia energii, w tym przypadku poprzez upowszechnianie nowych jakościowo roz-

wiązań pozwalających nie tylko oszczędzać, ale odzyskiwać energię produkowaną 

w zamkniętej przestrzeni budynków. Problem ten jest stosunkowo nowy w Polsce 

i wart jest upowszechnienia, a przede wszystkim wykazania, że jest to: technicznie 

możliwe i ekonomicznie opłacalne, przy czym tę opłacalność można udowadniać za-

równo w rachunku indywidualnej inwestycji, jak i w rachunku ciągnionym, dla całej 

gospodarki. 

Biorąc pod uwagę znaczenie tematu, warto podejmować tego typu opracowania 

i upowszechniać tego rodzaju wiedzę.

 Profesor dr hab. Marek Bryx
 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 Oxford 9 sierpnia 2011
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1. Wstęp

Praca została wykonana na zlecenie „ENERGIA POLSKA” Sp. z o.o. w Warszawie, 

w ramach umowy z dn. 01.06.2011r. z wykorzystaniem polskiego tłumaczenia pro-

jektu dyrektywy RECAST EPBD z dn. 20.04.2011 r., przekazanym wykonawcy przez 

zlecającego.

Wskazanym przez zlecającego adresatem opracowania są instytucje rządowe, 

a w szczególności Minister Infrastruktury (MI). Determinuje to koncentrację analiz na 

problemach i efektach systemowych oraz makroekonomicznych, które stanowić po-

winny podstawę kształtowania strategicznych decyzji gospodarczych państwa. Jest 

wg uznania autora sprawą kluczową uwypuklić w ramach ww. analiz problemy ho-

ryzontalne (międzyresortowe), których pomijanie często prowadzi do kształtowania 

polityki państw w sposób wycinkowy – branżowy. Dlatego istotny ciężar w analizach 

przeznaczonych głównie dla MI położono na kwestie energetyczne, które pozostają 

domeną Ministra Gospodarki.

1.1 Rynek energii: otoczenie

Energia jest bez wątpienia jednym najważniejszych dóbr na świecie. Zgodnie 

z obecnymi przewidywaniami zapotrzebowanie na nią wzrośnie do 2030 roku o około 

55%, przy średnim wzroście o 1,8% rocznie, a popyt na nią osiągnie 17,7 miliardów ton 

ekwiwalentu ropy naftowej w porównaniu z 11,4 miliarda toe w 2005 roku. Najpraw-

dopodobniej dominującym źródłem energii pozostaną paliwa kopalne, co spowoduje 

84% wzrost popytu na nie do 2030 roku. Najważniejszym paliwem podstawowym na-

dal będzie ropa, jednakże jej udział w globalnym rynku spadnie z 35% do 32%, Popyt 

na ropę wynosić będzie w 2030 roku około 116 milionów baryłek dziennie, czyli o 32 

miliony baryłek więcej niż na przykład w 2006 roku. Pomimo odejścia od węgla na 

starym kontynencie to właśnie on przeżywa swój spektakularny wzrost w światowym 

bilansie energetycznym i najprawdopodobniej zwiększy swój udział w całkowitym 

zapotrzebowaniu na energię z 25% do 28% do 2030 roku. Popyt ten jest kreowany 

głównie w Chinach i Indiach. Udział gazu ziemnego wzrasta jedynie z 21% do 22%. 

Zużycie energii elektrycznej wzrasta z 17% do 22%, a tym samym podwaja udział gazu 

w segmencie odbiorców końcowych. Poziom koniecznych inwestycji w infrastruktu-

rę, aby zaspokoić przewidywany popyt globalny wynosi obecnie około 22 bilionów 

dolarów. Ponad to należy zauważyć, iż w związku z rosnącym wskaźnikiem popula-

cji, zwiększa się znacząco energochłonność gospodarek krajów rozwijających się, co 

może przyczynić się do prawie 74% wzrostu zużycia energii pierwotnej w globalnym 

bilansie energetycznym. Należy również zwrócić uwagę, iż składa się na to w 45% zu-

życie Chin i Indii, w 23% krajów OECD i w 6% pozostałych rozwijających się. Popyt 
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na energię w krajach rozwijających się będzie wynosił około 47% globalnego zużycia 

w 2015 roku, a ponad połowę w 2030 roku, w porównaniu do około 23% obecnie. 

Udział przedmiotowy źródeł energii, obejmuje tam większość możliwych sposobów 

wytwarzania, brak tam jednakże wykorzystania odnawialnych źródeł energii, z wyjąt-

kiem elektrowni wodnych. Około połowa w globalnym wzroście popytu na pierwotne 

nośniki energii to potrzeba wytwarzania energii elektrycznej, a zaledwie jedna piąta 

to funkcje transportowe głównie w postaci paliw ropopochodnych. 

Stan światowych zasobów ropy naftowej oceniany jest, jako wystarczający do 

osiągnięcia prognozowanego wzrostu zapotrzebowania do 2030 r. Kraje OPEC co-

raz bardziej koncentrują się na niezbędnych inwestycjach w infrastrukturę, także ich 

łączna produkcja konwencjonalnej ropy naftowej, naturalnego gazu ciekłego i nie-

konwencjonalnych olei (głównie gazu ciekłego) wzrośnie z 36 mb/d w 2006 r. do 46 

mb/d w 2015 r. i 61 mb/d w 2030 r. W rezultacie, udział OPEC w ogólnoświatowych 

dostawach ropy wzrośnie z 42% obecnie do 52% pod koniec okresu objętego pro-

gnozą. Produkcja spoza OPEC będzie wzrastać do 2030 r., raczej powoli, a znakomita 

większość zwyżki pochodzić będzie ze źródeł niekonwencjonalnych, w tym głównie 

z kanadyjskich piasków bitumicznych. - Prognozy1 te opierają się na założeniu, że 

średnia cena ropy naftowej spadnie do 60 dolarów za baryłkę do 2015 roku i będzie 

wzrastać powoli do 62 dolarów w roku 2030. Mimo, że zakłada się wzrost produkcji 

sektora w związku z projektami typu „greenfi eld”2 to wątpliwym jest, aby zrównowa-

żyły one jej spadek w istniejących przedsiębiorstwach. W związku z tym nie można 

jednoznacznie wykluczyć międzynarodowego kryzysu gospodarczego, związanego 

z chwilowym wzrostem cen ropy przed 2015 rokiem. Odradzanie się węgla, głównie 

dzięki dynamicznie rozwijającym się Chinom i Indiom jest wyraźnym odejściem od 

przeszłości. Wzrost cen ropy naftowej oraz cen gazu, determinuje zwiększenie kon-

kurencyjności węgla, jako paliwa do produkcji energii. Chiny i Indie, których udział 

w światowym popycie na węgiel wynosi 45% wygenerują najprawdopodobniej oko-

ło 80% wzrostu w światowym bilansie energetycznym. Jednakże należy zauważyć, 

iż wykorzystanie węgla w krajach OECD rośnie bardzo powoli, z czego większość 

wzrostu związana jest ze Stanami Zjednoczonymi. Na całym świecie perspektywa 

wykorzystania węgla, jako źródła energii w dużej mierze zależy od cen paliwa, które 

są wprost proporcjonalne do polityki rządu w sprawie dywersyfi kacji paliw, zmiany 

klimatu, zanieczyszczenia powietrza, możliwości technologicznych generacji oraz 

cen paliw alternatywnych. Przewiduje się jednakże znaczące usprawnienia w całym 

sektorze, które doprowadzą do znaczącego spadku ilości węgla potrzebnej do pro-

dukcji 1 kwh energii elektrycznej, co spowoduje wzrost atrakcyjności powyższego, 

a tym samym spowoduje zwiększenie się popytu.

1 World Energy Outlook 2007, 2007 Review ©OECD/IEA, France 2007 r. s. 45

2 Zob. Basile R.; Acqóesition versus greenfi eld investment: The location of Foreign Manufactures in Italy; ISAE Insti-

tuto di studi e Analisi Economica; Rzym 2002 rok.



„Analiza efektywności inwestycji w budynki o zużyciu energii bliskim zeru 
- zgodnie z Dyrektywą RECAST EPBD”

11

Trzeba sobie zdawać sprawę, iż znaleźliśmy się w momencie kiedy sektor ener-

getyczny sensu largo ewoluuje, a co za tym idzie na całym świecie, w tym również 

i w Europie procedowana jest idea ku której przemiany te będą następować.

Podstawowym założeniem tego procesu jest dla Europy realizacja polityki ener-

getycznej zgodnie z pakietem energetyczno-klimatycznym „3 razy 20”, który został 

przyjęty podczas spotkania Rady Europy w marcu 2007 roku, a jego głównymi zało-

żeniami są:

• Spowodowanie wzrostu efektywności energetycznej o 20% do 2020 roku w sto-

sunku do tzw. scenariusza „bussines as usual”.

• Redukcja emisji gazów cieplarnianych do 2020 roku, o minimum 20%, a przy pew-

nych założeniach nawet 30%. 

• Zapewnienie 20% udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym UE.

• Zwiększenie do 10% udziału biopaliw w ogólnym rynku paliw. 

W skład pakietu Energetyczno Klimatycznego wchodzi:

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 

2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia 

wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych 

(tzw. dyrektywa EU ETS);

• Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 

2009 r. w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających 

do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobo-

wiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych (tzw. decyzja 

non-ETS);

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 

2009 r. w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniają-

ca dyrektywę Rady 85/337/EWG, Euratom, dyrektywy Parlamentu Europejskie-

go i Rady 2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE 2008/1/WE i roz-

porządzenie (WE) nr 1013/2006 (tzw. dyrektywa CCS).

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 

2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmie-

niająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE 

(tzw. dyrektywa OZE).

Celem pierwszej z nich jest obniżenie emisji CO
2
 o 21% do 2020 roku w odniesie-

niu do 2005 roku. Koncepcja w niej zawarta opiera się na zastosowaniu instrumentu 

fi nansowego3 polegającego na administracyjnym określeniu uprawnień zbywalnych 

do emisji CO
2 

i wykreowaniu rynku obrotu nimi pomiędzy adresatami tzw. „cap and 

3  Zob. Kudła J.; Instrumenty fi nansowe i ich zastosowania; Warszawa: Wydawnictwo Key Text, 2009 r.
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trade”. Ilość powyższych zgodnie z dyrektywą EU ETS IIII będzie malała, co rok o 1,74% 

od 2013 do 2020 roku, co ostatecznie doprowadzi do osiągnięcia założeń ustawo-

dawcy. Dyrektywa wyznacza różny system wydawania uprawnień dla sektora ener-

getycznego i przemysłu, uzasadniając to tym, że ten pierwszy ma charakter lokalny 

i w przeciwieństwie do tego drugiego nie konkuruje na rynkach międzynarodowych. 

W związku z czym energetyka będzie od 2013 roku nabywała uprawnienia w drodze 

aukcji, drugi natomiast decyzją Komisji Europejskiej początkowo dostanie przydział 

80% a w 2020 roku już tylko 30% uprawnień. Trudno się wprawdzie zgodzić z samą 

ideą tego podziału; gdyż de facto koncerny energetyczne mają często charakter glo-

balny, a nie lokalny w związku z czym konkurują ze sobą chociaż na razie jeszcze nie 

tak bezpośrednio, jak na przykład koncerny telekomunikacyjne np. bezpłatne sms 

w T-mobile niezależnie od kraju. Ponad to zdecydowano się na zastosowanie niejas-

nego kryterium „wrażliwości na wyciek emisji”, które decyduje o możliwości uzyska-

nia nawet 100% darmowych uprawnień jeżeli istnieje ryzyko przeniesienia produkcji 

poza UE. Przemysły, które zostały uznane za wrażliwe na wyciek emisji, czyli przenie-

sienie produkcji poza UE, będą mogły otrzymać nawet do 100% darmowych upraw-

nień jeżeli zmieszczą się we wskaźniku 10% najefektywniejszych instalacji. 

Drugim wyzwaniem jest osiągnięcie wzrostu udziału energii ze źródeł odnawial-

nych w ogólnym bilansie energetycznym do 20%, co wymaga modernizacji sektora 

energetycznego i przebudowanie polityki energetycznej promującej duże rozwią-

zania konwencjonalne, na taką która zwiększy udział rozproszonych źródeł energii 

wykorzystujących jej odnawialne zasoby. W przypadku Polski stanowi to o koniecz-

ności wyprodukowania w 2020 roku: ok. 30 TWh energii elektrycznej z OZE, koniecz-

ności użycia 10% biopaliw w rynku paliw płynnych, wykorzystaniu rolnictwa do pro-

dukcji odnawialnych źródeł energii oraz konieczności ochrony lasów przed zbytnim 

wykorzystywaniem ich do produkcji biomasy. Ponad to proces ten ma spowodować 

zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego na rynkach lokalnych.

Jednym z najważniejszych celów jest natomiast zwiększenie efektywności ener-

getycznej pośrednio poprzez wprowadzenie odpowiednich technologii energoosz-

czędnych i przyjaznych środowisku, promowanie wyboru energooszczędnego przez 

konsumentów wsparcie oraz energooszczędne rozwiązania w budownictwie, a klu-

czowe znaczenie w powyższym procesie ma zakres przedmiotowy normowany po-

przez dyrektywę RECAST EPD.
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1.2 Sektor Budownictwa

Zaopatrzenie sektora budynków w energię jest podstawowym dla Polski zagad-

nieniem z punktu widzenia bilansowania energii i realizacji polityki 3*20. Cytując za 

IEA: „Polityki Energetyczne Państw, Polska 2011, przegląd”: Popyt na energię w sektorze 

budownictwa (obejmujący popyt sektora mieszkaniowego i usług) wyniósł 30 Mtoe 

w 2009 r., co sprawia, iż jest on największym końcowym użytkownikiem energii, któ-

rego udział w zużyciu wynosi ok. 45%. Popyt sektora budownictwa wyprzedził popyt 

sektora przemysłu we wczesnych latach osiemdziesiątych i osiągnął swój szczyt rzę-

du 40 Mtoe w 1987 r. Wówczas w ciągu kolejnych lat odnotował spadek o 40% do po-

ziomu 27 Mtoe w 2000 r., co było wynikiem wzrostu inwestycji w izolacje termiczne 

budynków oraz wprowadzenia wydajniejszych systemów grzewczych (GUS 2009). 

Od 2000 r. popyt wzrastał średnio o 1,3% rocznie w wyniku zwiększenia zapotrzebo-

wania sektora budownictwa komercyjnego, na który przypadły dwie trzecie wzrostu. 

Skutkiem tego, do 2009 r., na budynki komercyjne przypadło ok. 30% całkowitego 

popytu sektora budowlanego.

Bilans energetyczny paliw używanych w budownictwie uległ zasadniczym zmia-

nom w ciągu ostatnich dekad, głównie z uwagi na rezygnację z wykorzystania węgla, 

którego zużycie w latach 1990-2009 spadło średnio o 1%. Niemniej jednak w 2009 r. 

węgiel wciąż był dominującym paliwem w sektorze budownictwa, a jego udział się-

gał 26% końcowego zużycia energii, głównie do podgrzewania wody i centralnego 

ogrzewania. Na gaz i sieci grzewcze przypadało 16,5%, energię elektryczną 20%, ropę 

naftową i źródła odnawialne (głównie biomasa) 20%, a odpady 10%.

Największy udział zużycia energii w budownictwie ma obecnie ciepłownictwo 

i podgrzewanie wody: 57% i 25% w budownictwie mieszkaniowym oraz 52% i 9% 

w budownictwie użytkowym (Ministerstwo Infrastruktury). Pomimo znacznego postę-

pu dokonanego w ostatnich 20 latach, wciąż możliwe jest usprawnienie efektywności 

energetycznej: budynki nadal charakteryzują się wysokim wskaźnikiem utraty ciepła 

z uwagi na słabą izolację termiczną, niską wydajność źródeł ciepła, niedobór mier-

ników ciepła w mieszkaniach, co pociąga za sobą brak czynników zachęcających do 

oszczędzania ciepła. Średnie zużycie energii w polskim budownictwie w ciągu ostat-

nich lat jest znacznie niższe niż w poprzedzających okresach, wciąż jednak wyższe niż 

w niektórych państwach Europy Zachodniej, takich jak Niemcy, czy Szwecja (rys. 1)
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Rys. 1 Średnie roczne zużycie energii w budownictwie mieszkaniowym (ciepłowni-

ctwie) w Polsce, Niemczech i Szwecji (kWh/m2), wg Ministerstwa Infrastruktury

Zgodnie z intencją Dyrektywy RECAST EPBD do problemów bilansowania energii 

w budynku należy podejść kompleksowo. W związku z powyższym budynek należy 

traktować jako aktywny gospodarczo system, uczestniczący w procesach gospodar-

czych nie tylko po stronie konsumpcji energii, ale także produkcji i dostaw dóbr ener-

getycznych zarówno na potrzeby własne jak i dla swojego otoczenia.

Oznacza to, że sposób uzyskania pożądanego efektu prawie zerowego zużycia 

energii należy rozpatrzeć zarówno od strony popytowej (zapotrzebowania na różne 

formy energii) jak i podażowej (od strony możliwości pozyskania energii na pozio-

mie budynku), biorąc jednocześnie pod uwagę kwestie związane z odzyskiwaniem 

energii, zarządzaniem bilansem energii w czasie (zarządzanie mocą) jak i wzajemną 

substytucyjnością niektórych form energii.

Duże zróżnicowanie funkcjonalności samych budynków jak i zróżnicowanie oraz 

dynamika technicznych, rynkowych i ekonomicznych warunków otoczenia powodu-

ją, że w niniejszej analizie nie koncentrowano się na poszukiwaniu uniwersalnych, 

optymalnych rozwiązań technicznych. Uwagę ukierunkowano na kwestie systemo-

we w warunkach rozwiązań organizacyjno-prawnych, stymulujących zachowania 

i decyzje pro-efektywnościowe, zwiększające szansę efektywnego ekonomicznie 

i bezpiecznego dalszego rozwoju kraju. 

Przyglądano się takim zagadnieniom, jak rozwiązania w zakresie liberalizacji ryn-

ków energii, wsparcia procesów postępu technologicznego i rozwoju rynków z tym 

związanych, w tym w szczególności na swobodnym przepływie informacji, standa-
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ryzacji, usuwaniu subsydiowania starych technologii, a na koniec także czasowego 

wsparcia fi nansowego dla rozwoju produktów perspektywicznych.

Dla kierunkowych decyzji podejmowanych na poziomie państwa, ważnym wy-

daje się przyjęcie polityki prowadzącej do maksymalizacji makrogospodarczego 

i społecznego efektu w długich horyzontach czasu, jednocześnie wykonalnej w wa-

runkach obecnych ograniczeń ekonomicznych i społecznych. Za efekt makrogospo-

darczy proponuje się przyjmować wzrost konkurencyjności gospodarki narodowej, 

jej bezpieczeństwa ekonomicznego (w szczególności energetycznego), a także 

oszczędność wyczerpywanych zasobów w możliwie długich horyzontach czaso-

wych. Za efekt społeczny, stopniową (dającą czas na dostosowania) zmianę struktur 

gospodarczych zwiększających relację efektywnych ekonomicznie miejsc pracy do 

nieefektywnych ekonomicznie miejsc pracy, racjonalny wzrost konsumpcji, poprawę 

zdrowia i ochronę środowiska przyrodniczego.

W związku z powyższym niniejsza analiza jest przeprowadzona na poziomie ja-

kościowym. Dokonane szacowania kosztów wytwarzania, przesyłania i dostaw ener-

gii do budynków mają charakter uśredniony i zależą od przyjętych założeń o cha-

rakterze systemowym, co powoduje, że nie powinno się stosować uzyskanych 

wyników wprost do specyfi cznych sytuacji lokalnych czy też jednostkowych 

przedsięwzięć inwestycyjnych.
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2. Zastosowane podejście – metodyka opracowania

Efektywność inwestycji budowlanych skutkujących zmianami charakterystyki 

energetycznej budynku, a w konsekwencji zmianami poziomu zużycia netto ener-

gii oraz zapotrzebowania mocy związanych z typowym użytkowaniem budynku za-

leży jednocześnie od wielu uwarunkowań. W szczególności działania poprawiające 

efektywność energetyczną budynku oraz prowadzące do wykorzystania budynku 

jako źródła energii, pozwalają unikać kosztów dostaw i zakupów energii z zewnątrz 

budynku oraz oczekiwać przychodów z tytułu sprzedaży nadwyżek energii do oto-

czenia. Tak więc przedmiotowa efektywność jest wynikiem porównania zmian na-

kładów inwestycyjnych prowadzących do zmian charakterystyk energetycznych 

budynków ze zmianami kosztów użytkowania budynków wynikającymi z tych nakła-

dów. W ogólności można wyróżnić:

1. Uwarunkowania związane z procesem budowy budynku: inkrementalne nakłady 

inwestycyjne, w tym nakłady na termomodernizację, instalacje i wymianę wypo-

sażenia.

2. Uwarunkowania związane z kosztami dostarczania energii do budynku: uniknięte 

koszty energii i mocy zamówionej do budynku, przychody ze sprzedaży energii 

i mocy do odbiorców na zewnątrz budynku.

3. Uwarunkowania związane z procesem budowy infrastruktury energetycznej 

umożliwiającej dostawę energii i niezbędnej mocy: uniknięte nakłady na budowę 

sieci lub ograniczenie jej mocy (wydajności).

Inwestycję uznać można za efektywną jeżeli:

• Różnica kosztów dostarczania energii i mocy kompensuje z odpowiednią nawiązką 

nakłady inwestycyjne poniesione na budowę budynku i systemu dostaw energii,

• Nawiązka ta pozwala na uzyskanie stopy zwrotu pokrywającej koszty fi nansowa-

nia, adekwatne do ryzyka związanego z inwestycjami.

Ze względu na to, że nie wszystkie nakłady i korzyści są widoczne z każdego miej-

sca gospodarki i w każdym czasie lub są widziane różnie, istnieją różne perspektywy 

oceny efektywności inwestycji, a główne to:

• Perspektywa inwestora bezpośredniego,

• Perspektywa użytkownika budynku,

• Perspektywa systemu energetycznego,

• Perspektywa branży budowlanej,

• Perspektywa gospodarki narodowej (GN).
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Dla oceny efektywności inwestycji szczególne znaczenie ma ryzyko determinują-

ce poziom oczekiwanej stopy zwrotu. Jeżeli stopa zwrotu nie kompensuje go, inwe-

stycja nie jest podejmowana (ryzyko to iloczyn prawdopodobieństwa wystąpienia 

zdarzenia i oszacowanej wartości konsekwencji wystąpienia takiego zdarzenia). 

Ryzyka, które co najmniej należy rozpatrzyć przy ocenie efektywności inwestycji 

budowlanych w ujęciu systemowym wynikają przede wszystkim z wysokiego stop-

nia niepewności, co do warunków ekonomicznych i rynkowych dla długiego hory-

zontu czasowego, który trzeba uwzględnić w tych analizach. Jest to konsekwencją 

długowieczności życia struktur gospodarczych i poszczególnych składników mająt-

kowych stanowiących efekty decyzji inwestycyjnych zarówno w obszarze budynków 

jak i źródeł energii i infrastruktury liniowej systemów energetycznych.

Po stronie czynników wpływających na efektywność inwestycji w budynki zeroe-

nergetyczne wymienić należy:

1. Rozwój relacji rynkowych (rynek dostawców vs. rynek odbiorców) oraz rozwój 

technologiczny w zakresie:

a. Elementów składowych skorupy budynków, izolacji, okien i drzwi,

b. Instalacji energetycznych budynków, w tym ogrzewania, chłodzenia, wentyla-

cji, ciepłej wody użytkowej, oświetlenia, 

c. Wyposażenia w zakresie monitorowania i sterowania budynkiem, w tym auto-

matyki,

d. Energii, w szczególności możliwość korzystnej wymiany handlowej nadwyżek 

bilansowych energii,

e. Usług projektowych i wykonawczych,

a w konsekwencji zmienności cen dostaw i usług i skuteczności przedsięwzięć in-

westycyjnych determinujących wysokość zwrotów z tych inwestycji.

2. Rozwój tradycyjnych systemów dostaw energii z zewnątrz (w tym budowę przy-

łączy) i konkurencyjność cen i kosztów dostaw energii pozyskiwanej do budynku. 

W konsekwencji ewentualnego tanienia dostaw energii, ograniczenie liczby re-

alizowanych inwestycji w budynki zeroenergetyczne i brak popytu na dostawy 

i usługi z tym związane.

Tworzy to sytuację, w której największe ryzyko ponoszą podmioty, inwestują-

ce nie tyle w realizację budynków zeroenergetycznych, co w organizację produkcji 

i usług do takich inwestycji niezbędnych. Efektywność (cena) dostaw i usług w tym 

zakresie wymaga inwestycji zarówno w rozwój szerokiego asortymentu produktów 

budowlanych jak i w kanały sprzedaży. Aby się to zdarzyło koniecznym jest przekro-

czenie pewnej skali obrotów (BEP), powyżej których przychody pokrywają zarówno 

koszty stałe jak i zmienne i zaczynają generować marżę zysku. Aby na rynku zaistnia-

ła konkurencja, oczekiwany poziom obrotów musi znacząco przekraczać BEP dla jed-
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nego producenta / dostawcy. Podjęcie decyzji o uruchomieniu działalności pozwala-

jącej uruchomić przedmiotową działalność wymaga bowiem poczucia bezpieczeń-

stwa, wynikającego ze stabilności procesów / trendów rynkowych. Ich zaburzenie 

przez czasowe wycofanie się inwestorów z realizacji budynków zeroenergetycznych 

w konsekwencji np. zbyt wysokich cen dostaw, lub bardzo atrakcyjnych cen energii 

dostarczanych do budynków z zewnątrz może doprowadzić nawet do bankructwa 

dostawców. Jest to szczególnie istotne dla nowych rozwiązań technicznych, dedyko-

wanych wyłącznie do budynku zeroenergetycznego. Szczęśliwie, większość dostaw 

niezbędnych dla budynku zeroenergetycznego ma charakter uniwersalny (może być 

dedykowanych również do budynków o gorszej efektywności energetycznej), jed-

nakże brak oczekiwania zdecydowanego wzrostu popytu - „ssania” z segmentu bu-

dynków zeroenergetycznych znacząco ograniczy rozwój ofert i konkurencję, w tym 

także w zakresie dostaw dla budynków standardowych.

Po stronie wytwarzania energii dostarczanej do budynku wymienić należy ryzyka:

1. Wzrostu kosztu emisji CO
2
,

2. Wzrostu kosztu paliw pierwotnych,

3. Wzrostu kosztu energii wynikający z obciążeń regulacyjnych (np. obowiązkowe 

zakupy praw majątkowych),

4. Alternatyw technologicznych w okresie życia danej inwestycji, ograniczających 

jej konkurencyjność,

5. Barier formalno – prawnych w realizacji inwestycji,

6. Pojawienia się silnej konkurencji międzynarodowej,

7. Utraty rynku zbytu,

8. Utraty zdolności fi nansowania inwestycji przed jej zakończeniem,

9. Protestów społecznych,

10. Nieciągłości dostaw (brak mocy np. z przyczyn technicznych – głównie dla no-

wych technologii).

Po stronie dostaw energii do budynku wymienić należy:

1. Rosnące koszty prawa drogi dla inwestycji liniowych,

2. Rosnące koszty w wyniku niedociążenia (przewymiarowania) majątku,

3. Zbędne zwielokrotnienie infrastruktury (zbyt wiele różnych sieci energetycz-

nych).

Łącznie ryzyko po stronie budowy klasycznych źródeł energii i systemów jej do-

starczania do odbiorców (w tym budynku) jest bardzo wysokie i jest ono tym większe 

im większe jest rozpatrywane przedsięwzięcie inwestycyjne. Jako główne składowe 

ryzyka wymienić obecnie należy nieznane koszty zakupu pozwoleń do emisji CO
2
 

(ewentualnie opodatkowania emisji CO
2
), których szacunki oscylują w przedziale od 

ok.10 do ok.100 €/tCO
2
, nieznane regulacje dotyczące wsparcia budowy źródeł OZE, 
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czy kogeneracyjnych, ryzyko skokowego otwarcia rynku na konkurencję ze źródłami 

na rynkach europejskich (dotyczy energii elektrycznej), możliwość skokowego zabu-

rzenia relacji na rynku uruchomieniem źródła jądrowego wielkiej mocy (również do-

tyczy rynku energii elektrycznej). W zakresie budowy sieci dostarczających energię do 

budynków szczególnie istotnym jest ryzyko związane z brakiem miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, niepewność związana z postępem technologicz-

nym w zakresie rozproszonej generacji energii (w tym budynek zeroenergetyczny).
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3. De inicje

Aktualnie zapotrzebowanie na energię do ogrzewania w standardowym budynku 

nie powinno przekraczać 100 kW/m2/rok. Wg M. Bienieckiego4 wszystkie istniejące 

i projektowane budynki o podwyższonej efektywności można przydzielić do jednej 

z grup charakteryzujących je pod względem energetycznym (tab. 1).

Tab. 1. Podstawowe kryteria budownictwa energooszczędnego i pasywnego

Lp. Kryterium

Typ budynku

Budynek ener-

gooszczędny 

7-litrowy1)

Budynek ener-

gooszczędny 

5-litrowy1)

Budynek ener-

gooszczędny 

3-litrowy1)

Budynek 

pasywny

1
Zapotrzebowanie na 

energię do ogrzewania
≤ 70 kWh/m2·rok ≤ 50 kWh/m2·rok ≤ 30 kWh/m2·rok ≤ 15 kWh/m2·rok

2

Maksymalne 

zapotrzebowanie na 

moc do ogrzewania

≤ 47 W/m2 ≤ 33 W/m2 ≤ 20 W/m2 ≤ 10 W/m2

3

Współczynnik 

przenikania ciepła (strat 

ciepła) przez przegrody 

zewnętrzne (ściany, 

dach, płyta podłogowa)

– – – ≤0,15 W/m2·K

4

Współczynnik 

przenikania ciepła okien:

rama

szyba

≤ 1,1 W/m2·K

≤ 1,1 W/m2·K

≤ 1,1 W/m2·K

≤ 0,6 W/m2·K

≤ 1,1 W/m2·K

≤ 0,6 W/m2·K

≤ 0,8 W/m2·K

≤ 0,6 W/m2·K

5 Szczelność budynku n
50

– – – ≤0,6 l/h

6
Wentylacja

sprawność rekuperatora

grawitacyjna

–

grawitacyjna

–

mechaniczna

≥ 75 %

mechaniczna

≥ 80 %

7

Zużycie energii 

pierwotnej do 

zaspokojenia 

wszystkich potrzeb 

energetycznych domu

– – – ≤ 120 kWh/m2·rok

1) Podane wartości dotyczą objętości oleju opałowego zużywanego na m2 ogrzewanej 

powierzchni w ciągu roku

4 Przegląd rozwojowych metod oszczędności energii w zakresie budownictwa na potrzeby projektu pt.: Zeroemi-

syjna gospodarka energią w warunkach zrównoważonego rozwoju Polski do 2050” GIG, Katowice
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Budynek energooszczędny

Zgodnie z umownie przyjętą klasyfi kacją uważa się, że budynek energooszczędny 

zużywa nie więcej niż 70% energii w porównaniu do budynku standardowego, któ-

rego zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania jest zgodne z minimalnym standar-

dem określonym przez obowiązujące przepisy prawne.

Typowe środki energooszczędności stosowane w budynku energooszczędnym:

− izolacja termiczna ścian zewnętrznych minimum 15 cm grubości,

− stolarka budowlana o wysokiej termoizolacyjności,

− kontrolowana mechaniczna wentylacja,

− wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych do pokrycia części potrzeb energe-

tycznych,

− opcjonalnie wykorzystanie pompy ciepła w systemie ogrzewania.

Budynki energooszczędne to obiekty, które cechuje niższe niż w przypadku tra-

dycyjnego budownictwa zapotrzebowanie na ciepło, kształtujące się w przedziale

30 – 70 kWh/m2·rok. 

Budownictwo energooszczędne wykorzystuje inteligentne technologie, które 

umożliwiają uzyskanie wysokiego komfortu cieplnego budynków charakteryzujących 

się niskim zużyciem energii oraz w związku z tym, niskimi kosztami eksploatacji.

Budynek pasywny

Zgodnie z umownie przyjętą klasyfi kacją uważa się, że budynek pasywny zużywa nie 

więcej niż 30% energii w porównaniu do budynku standardowego. Jest to budynek 

o ekstremalnie niskim zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania wnętrza wyno-

szącym maksymalnie 15 kWh/m2 powierzchni użytkowej na rok.

 Typowe środki energooszczędności stosowane w budynku pasywnym:

− izolacja termiczna ścian zewnętrznych minimum 30 cm grubości,

− stolarka budowlana o najwyższych standardach termoizolacyjności,

− kontrolowana mechaniczna wentylacja z odzyskiem ciepła,

− wykorzystanie rozbudowanego systemu wykorzystania energii ze źródeł odna-

wialnych do pokrycia części potrzeb energetycznych (pasywne systemy ogrzewa-

nia słonecznego, kolektory słoneczne, turbina wiatrowa, ogniwa fotowoltaiczne),

− opcjonalnie wykorzystanie pompy ciepła w systemie ogrzewania,

− odzysk ciepła ze ścieków.

Strukturę energochłonności różnych typów budynków w rozbiciu na energię do 

poszczególnych celów przedstawiono (nadal za M. Bienieckim) na rys. 2. Na rys. 3 

przedstawiono bilans strat i zysków ciepła w budynku tradycyjnym i pasywnym.
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Rys. 2  Rys. 3

Dla niedużych budynków pasywnych nie wymaga się tradycyjnej instalacji syste-

mu ogrzewania, lecz występuje nieznaczne „awaryjne zapotrzebowanie grzewcze”. 

Jest ono jednak na tyle znikome, że osobny system grzewczy jest zbyteczny. Budynek 

pasywny jest wtedy ogrzewany poprzez dogrzanie powietrza nawiewanego, ewen-

tualnie przez niewielkie dodatkowe źródła ciepła.

Budynki zeroenergetyczne nie zużywają per saldo energii od dostawców ze-

wnętrznych; defi nicja dopuszcza używanie dostarczanej z zewnątrz energii odna-

wialnej w postaci biomasy lub biopaliw.

Typowe środki energooszczędności stosowane w budynku zeroenergetycznym to:

− izolacja termiczna ścian zewnętrznych minimum 40 cm grubości,

− stolarka budowlana o najwyższych standardach termoizolacyjności,

− kontrolowana mechanicznie wentylacja z odzyskiem ciepła,

− wykorzystanie rozbudowanego systemu wykorzystania energii ze źródeł odna-

wialnych do pokrycia części potrzeb energetycznych (pasywne systemy ogrzewa-

nia słonecznego, kolektory słoneczne, turbina wiatrowa, ogniwa fotowoltaiczne).

Budynki plus-energetyczne

To budynki o dodatnim bilansie energii, co oznacza, że w bilansie rocznym bu-

dynek produkuje więcej energii niż sam zużywa. Dom taki może być zintegrowany 

energetycznie z samochodem lub siecią elektroenergetyczną.

Statystycznie samochód osobowy używany jest jako środek transportu przez ok. 

1,2 godziny dziennie, co oznacza, że 22,8 godziny dziennie stoi bezużytecznie. Istnie-

ją już np. samochody hybrydowe wyposażone w ogniwa paliwowe i zasilane dodat-

kowo energią elektryczną wytwarzaną w ogniwach fotowoltaicznych. Mogą być one 

włączone w domowy system energetyczny, a ogniwa paliwowe samochodu mogą 

produkować energię elektryczną w sposób ciągły. Paliwo wodorowe do takiego og-
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niwa może być produkowane przez budynek, wykorzystując nadmiarową energię 

wytworzoną w okresach nadwyżki mocy ze źródła wiatrowego lub słonecznego do 

elektrolizy wody. W ten sposób następuje akumulacja energii, możliwej do wykorzy-

stania w innym czasie. 

Analogiczne funkcje może częściowo spełniać akumulator samochodowy o dużej 

pojemności.

Można więc wyróżnić trzy kategorie budownictwa z funkcjami aktywnego prze-

twarzania energii pierwotnej lub odpadowej dostępnej w budynku:

− budynki pasywne – o bardzo niskim poziomie netto potrzeb energii do celów 

grzewczych, pokrywanych w niektórych przypadkach ze źródeł własnych,

− budynki zeroenergetyczne – budynki samowystarczalne energetycznie, ze źród-

łami własnymi pokrywającymi netto wszystkie potrzeby własne (z możliwości 

strefowej wymiany „z” i „do” budynku),

− budynki plus-energetyczne – budynki o wyraźnie dodatnim saldzie energetycz-

nym.

Każda następna z ww. kategorii związana jest z poprawą bilansu energetycznego, 

a więc także operacyjnymi korzyściami ekonomicznymi, ale jednocześnie zastoso-

waniem bardziej zaawansowanych technologii budowlanych i energetycznych, a co 

za tym większymi nakładami inwestycyjnymi. Aby uzyskać wystarczający poziom 

opłacalności pojawić się muszą odpowiednie (jak to omówiono wcześniej) relacje 

pomiędzy korzyściami i kosztami. To z kolei wymaga doprowadzenia do komercjali-

zacji - wystarczająco konkurencyjnych ofert w zakresie usług i dostaw niezbędnych 

do skonstruowania budynku o oczekiwanej jakości względem nakładów. Ze wzglę-

du na wyższy aktualnie, uwarunkowany historycznie, poziom konkurencyjności ofert 

dedykowanych do celu „ograniczanie popytu”, względem ofert skierowanych na cel 

„lokalne wytwarzanie” energii oczekiwać należy, że proces unowocześniania przebie-

gać będzie etapowo. Jednakże zastosowane rozwiązania techniczne powinny mieć 

na względzie, że kolejny etap nastąpi i wymagać będzie dodatkowych nakładów, 

oferując w zamian dodatkowe korzyści. Już na etapach poprzedzających należy to 

brać pod uwagę, aby uzyskać większą racjonalność etapów kolejnych.

Oznacza to, że w procesie unowocześniania energetycznego budynków faza „bu-

dynku zeroenergetycznego” stanowi etap pośredni. Dla koncepcyjnej integracji ko-

lejnych etapów jest istotne przypomnieć i podkreślić, że w procesie tym wyróżniać 

trzeba dwa odrębne podobszary (wzajemnie na siebie oddziaływujące), skutkujące 

w bilansach energetycznych i ekonomice, z którymi wiązać należy zróżnicowane roz-

wiązania techniczne, technologie i produkty rynkowe. Jest to obszar efektywności 

zapotrzebowania na energię, w którym zmierza się do optymalnego poziomu zu-

życia energii końcowej oraz obszar przetwarzania energii, w którym zmierza się do 

lokalnego pozyskania i przetworzenia energii pierwotnej lub odpadowej w celu uzy-
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skania form użytkowych na potrzeby budynku lub otoczenia. W przypadku rozwoju 

obszaru pozyskiwania i przetwarzania energii w budynkach, z dużym prawdopodo-

bieństwem oczekiwać można, że w obszarze zapotrzebowania na energię poziom 

ekonomicznie optymalny będzie zbliżony do standardów budynku pasywnego, lub 

nieco gorszy, uwzględniając możliwości przyszłego odzyskania energii cieplnej od-

padowej do celów grzewczych z ww. procesów przemian energetycznych przy gene-

racji użytkowych form energii.

W celu optymalizacji ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych warto w tym 

momencie zauważyć, że czas technicznego życia rozwiązań adresowanych do skoru-

py budynku i instalacji jest dłuższy niż czas życia aktywnych urządzeń technicznych 

stanowiących elementy zasilające, pomiarowe i sterujące dostawą energii ze źródeł 

własnych. Również uciążliwość (a co za tym idzie koszty i skłonność do realizacji) mo-

dernizacji związanych z ocieplaniem budynku czy też wymianą instalacji jest znacz-

nie większa niż wymiana samych urządzeń czynnych. Oznacza to, że dla 30 letnich 

okresów obliczeniowych wartość rezydualna w tych dwóch grupach technologii jest 

zróżnicowana. Oznacza to także potrzebę zwrócenia szczególnej uwagi na zasto-

sowanie racjonalnych długoterminowo rozwiązań w grupie przedsięwzięć adreso-

wanych do wysokiej efektywności wykorzystania energii dla zapewnienia komfor-

tu cieplnego. Oznacza to też, że istnieje duże prawdopodobieństwo dość łatwego 

przekształcenia budynku zeroenergetycznego w budynek plus-energetyczny przez 

wymianę urządzeń czynnych („punktowych”). 

Identyfi kacja pośredniej (etapowej) roli budynku zeroenergetycznego w proce-

sie unowocześniania energetycznego budynku jest istotna, ponieważ wskazuje, na 

zasadność utrzymania połączenia budynku z otoczeniem gospodarczym za pomocą 

infrastruktury pozwalającej na wyprowadzenie i sprzedaż nadwyżek energii, a także 

uzyskanie systemowej korzyści na poziomie unikniętych inwestycji w odległe źródła 

energii (omówione w dalszej części opracowania). W związku z tym dyskusyjna może 

być, czasami wskazywana w literaturze, korzyść z całkowitego odłączenia budynku 

zeroenergetycznego od infrastruktury zewnętrznej.

Ze względu na charakter odbiorników energii, stanowiących użytkowe wypo-

sażenie budynków jak i specyfi kę procesów przechodzenia od etapów budynków 

efektywnych, poprzez pasywne, zeroenergetyczne i plus-energetyczne, jedyną infra-

strukturą za pomocą, której budynek odpowiednio efektywny powinien być połą-

czony z otoczeniem gospodarczym na każdym etapie tego procesu, jest sieć elek-

troenergetyczna. W szczególności pozwala ona bowiem na uzupełnienie bilansu 

energii i mocy na wszystkie potrzeby w różnych strefach czasu, ich defi cytu (w tym 

w sytuacjach awaryjnych) jak również wyprowadzić energię i moc w sytuacji ich nad-

miaru. Odpowiednia efektywność budynku jest istotna, biorąc pod uwagę wysoką 

wartość i koszt wytworzenia oraz dostawy energii elektrycznej. Efektywność wyłącz-

nego połączenia z siecią elektroenergetyczną zależeć będzie bowiem głównie od bi-



„Analiza efektywności inwestycji w budynki o zużyciu energii bliskim zeru 
- zgodnie z Dyrektywą RECAST EPBD”

25

lansu wymiany energii i mocy pomiędzy budynkiem i jego otoczeniem, a także cen 

uzyskiwanych w transakcjach zakupu i sprzedaży oraz kosztów stałych związanych 

z możliwością uczestniczenia w obrocie (np. udział w kosztach stałych infrastruktury, 

obciążenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – np. opłaty, składki 

ZUS). Wszelkie odstępstwa od „zasady” wyłączności sieci elektroenergetycznych, wy-

nikać mogą z wyjątkowo korzystnych lokalnie warunków (cenowych i technicznych) 

dostaw alternatywnych / komplementarnych nośników energii loco budynek (np. 

ciepła czy gazu).

Nie podważa tej opinii możliwość integracji budynku z samochodem elektrycz-

nym, który stanowić może element uzupełniający system energetyczny budynku 

o funkcje akumulacji, a także źródło dodatkowych korzyści związanych z unikaniem 

kosztu zakupu paliwa dla celów transportowych.

W konsekwencji oznacza to, że należy koncentrować rozwój podażowych funk-

cji budynku wokół urządzeń kompatybilnych z systemem elektroenergetycznym, tj. 

zdolnych:

1. Przetworzyć energię pozyskiwaną w budynku na energię elektryczną o odpo-

wiednich dla wyprowadzenia do sieci parametrach, 

2. Realizować funkcjonalność budynku w oparciu o alternatywne źródło zasilania 

energią elektryczną wytworzoną w budynku lub pozyskaną z zewnątrz,

3. Akumulować energię pierwotną lub elektryczną w celu lepszego dopasowania 

możliwości podaży do potrzeb (zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych) w for-

mie energii elektrycznej.
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4. Analizy systemów energetycznych

Analizy efektywności inwestowania w budynki zeroenergetyczne, przedstawione 

w dalszej części opracowania przeprowadzono poszukując warunków brzegowych 

dostawy energii z systemów energetycznych, przy których osiąga się mikroekono-

miczną opłacalność takich przedsięwzięć.

Dodatkowe nakłady związane z doprowadzeniem budynku do standardu zero-

energetycznego mogą być znacząco zróżnicowane. Ze względu na zróżnicowanie 

nakładów na budowę budynku standardowego w szczególności dotyczy to także 

procentowego udziału kosztów dodatkowych w kosztach całkowitych. Zależy to od 

takich okoliczności jak np.:

1. Czy budynek jest budowany jako zeroenergetyczny od nowości czy też jest mo-

dernizowany,

2. Czy budynek jest duży (np. wielorodzinny) czy też mały,

3. Czy zeroenergetyczny charakter osiąga się bardziej przez ograniczanie zapotrze-

bowania czy też większy udział lokalnie pozyskiwanej energii do zbilansowania 

nieco większych potrzeb,

4. Jak jest zorientowany i w jakim otoczeniu się znajduje czyli jaki ma dostęp do 

odnawialnych zasobów energii (OZE), jak jest wyeksponowany na wiatr.

5. Czy jest on budowany w mieście czy na terenach wiejskich,

6. Czy budowany jest w strefi e ekonomicznego dobrobytu, czy też w rejonie ubogim,

7. Czy jest budowany w okresie prosperity ekonomicznej, czy też zapaści.

Wielość uwarunkowań powoduje, że mamy do czynienia z eksplozją kombina-

toryczną różnorodnych wariantów. Dlatego też do potrzeb analizy niezbędnym jest 

utworzenie pewnych kategorii podobieństwa.

Zasadniczo podstawową cechą różnicującą jest to, czy budynek jest nowy czy mo-

dernizowany. Wiąże się to nie tylko z nakładami w samym budynku, ale także szcze-

gólnie istotnymi nakładami związanymi z doprowadzeniem (lub nie) odpowiedniej 

infrastruktury energetycznej do budynku. Przy czym w analizach przeprowadzonych 

na potrzeby niniejszego opracowania uznano, że generalnie modernizowanie istnie-

jących budynków do standardu budynku zeroenergetycznego wiąże się z tak dużą 

ilością zmian w samej skorupie budynku i jego konstrukcji, a także w jego instalacjach, 

że (poza szczególnymi wyjątkami) przedsięwzięcie takie, zwłaszcza w odniesieniu do 

budynków wielorodzinnych jest niewykonalne i z dużym prawdopodobieństwem 

nieopłacalne ekonomicznie. Szacowane koszty dodatkowe sięgają ok. 2500 zł/m2, 

a jednocześnie nie można uniknąć dublowania lub zwielokrotniania infrastruktury 

energetycznej doprowadzonej wcześniej do budynku. Zupełnie inaczej wygląda sy-

tuacja modernizacji budynku pasywnego do zeroenergetycznego i zeroenergetycz-

nego do standardu plus-energetycznego. Jeżeli bowiem wznoszony był jako pasyw-
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ny, a tym bardziej zeroenergetyczny to korzysta on z dużym prawdopodobieństwem 

z renty nie przewymiarowanej i nie zwielokrotnionej zasilającej go infrastruktury 

energetycznej oraz łatwości modernizacji, która z dużym prawdopodobieństwem 

nie będzie obejmować w dużej skali skorupy budynku i instalacji wewnętrznych. Tę 

możliwość uznano więc za szczególnie interesującą, tak z powodów technologicz-

nych jak i ekonomicznych.

Dokonano oszacowania wpływu wielkości budynku na dodatkowe koszty związa-

ne z uzyskaniem standardu zeroenergetycznego, biorąc pod uwagę:

• zróżnicowane potrzeby materiałowe wynikające z kształtu budynku,

• zróżnicowane ceny dostaw związane z realizacją inwestycji,

• zróżnicowane ceny usług związane z realizacją inwestycji.

Oceniono, że dla uzyskania tego samego poziomu jednostkowego zapotrzebo-

wania na energię do celów grzewczych, ilości materiałów izolacyjnych w budynku 

wielorodzinnym są istotnie wyższe niż dla budynków jednorodzinnych, ze względu 

na niekorzystną relację powierzchni zewnętrznej budynku w stosunku do jego kuba-

tury. Jednocześnie jednak ze względu na większą skalę dostaw ceny na te materiały 

powinny być korzystniejsze dla budynków wielorodzinnych.

Dla budynków wielorodzinnych oczekiwać także należy niższych kosztów jed-

nostkowych (odniesionych do powierzchni użytkowej), związanych z dostawami 

wyposażenia energetycznego, a także usługami projektowania, organizacji budowy 

i nadzoru. Jednakże koszty instalacji, w szczególności do zarządzania i rozprowadza-

nia energii wewnątrz budynku ocenia się jako wyższe.

Budynki jednorodzinne z kolei najczęściej mają do dyspozycji więcej (w odniesie-

niu do powierzchni użytkowej) zasobów energii rozproszonej, którą mogą dość ła-

two wykorzystać do pokrywania nawet znaczącej części zapotrzebowania, co wynika 

z mniejszej intensywności zabudowy. 

Dodatkowo, uznano, że budynki małe najczęściej zlokalizowane są na terenach 

wiejskich lub podmiejskich, a to wiąże się z niższymi nakładami na realizację inwesty-

cji (np. dostęp do tańszej siły roboczej). 

Reasumując, biorąc pod uwagę wszystkie ww. uwarunkowania, które mogą zmie-

niać się w funkcji bieżącej i zmiennej (w 30-letnim okresie analiz) sytuacji na rynku 

dostaw i usług oceniono, że budynki większe osiągać będą standard zeroenergetycz-

ny przy sumarycznie średnio wyższym o ok. 25-30% poziomie dodatkowych kosztów 

w odniesieniu do powierzchni użytkowej niż budynki jednorodzinne (wartości za-

prezentowano w dalszej części opracowania).
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4.1. Analizowane warianty

Opłacalność działań w zakresie budownictwa zeroenergetycznego zależy zarówno 

od nakładów poniesionych na etapie budowania lub modernizacji budynku (CAPEX) jak 

i kosztów eksploatacyjnych energii, które wynikają z kosztów samej energii, kosztów jej 

doprowadzenia jak i kosztów operacyjnych z tym związanych (OPEX). W obu tych ob-

szarach mamy do czynienia z bardzo dużą ilością uwarunkowań, obciążonych niepew-

nością wynikającą z kwestii technicznych, organizacyjno-prawnych i ekonomicznych.

Aby zidentyfi kować prawdopodobne trendy zmian w zakresie kosztów zaopa-

trzenia budynku w energię w przypadku budynku o dodatnim zapotrzebowaniu lub 

unikania tych kosztów w przypadku budynku zeroenergetycznego lub też korzyści 

z dostarczenia energii z budynku do systemów energetycznych w przypadku jej nad-

wyżek, dokonano ok. 1000 symulacji takich kosztów. Koszty te analizowano w per-

spektywie 30 lat i dyskontowano na rok zerowy ze stopą 3% (zgodnie z Dyrektywą). 

Jako istotne zmienne niezależne różnicujące ww. koszty przyjęto:

1. Prognozy kosztów i cen do roku 2040:

a. Energii elektrycznej,

b. Ciepła sieciowego,

c. Gazu ziemnego wysokometanowego, sieciowego

Przy różnych kosztach związanych z emisją CO
2
;

2. Prognozy kosztów dostaw (przesyłania i dystrybucji) i ich struktury:

a. Energii elektrycznej,

b. Ciepła sieciowego,

c. Gazu ziemnego

Przy zróżnicowanych stratach przesyłania;

3. Prognozy kosztów inwestycji przyłączeniowych dla dostarczania ww. nośników 

energii, przy zróżnicowanych długościach przyłączy;

4. Wielkość powierzchni zasilanych budynków jako przyczynę zmian mocy przyłą-

czy i kosztów z tym związanych;

5. Szacunki jednostkowego zapotrzebowania na energię z wyróżnieniem energii na 

potrzeby cieplne.

Ostatecznie symulacje kosztów przeprowadzono dla:

1. Trzech wariantów infrastruktury łączącej budynek z systemami energetycznymi 

(doprowadzającej lub wyprowadzającej energię)

a. Wyłącznie przyłącze do sieci elektroenergetycznej,

b. Przyłącze do sieci elektroenergetycznej i ciepłowniczej

c. Przyłącze do sieci elektroenergetycznej i gazowniczej



„Analiza efektywności inwestycji w budynki o zużyciu energii bliskim zeru 
- zgodnie z Dyrektywą RECAST EPBD”

29

2. Czterech wariantów długości przyłącza:

a. 10 m

b. 25 m

c. 50 m

d. 100 m

3. Sześciu wariantów jednostkowych, bilansowych potrzeb energetycznych budynku:

a. -30 kW/m2/rok,

b. 0 kW/m2/rok,

c. 15 k W/m2/rok ciepło i 40 kW/m2/rok energii bezpośredniej na pozostałe po-

trzeby,

d. 50 kW/m2/rok ciepło i 40 kW/m2/rok energii bezpośredniej na pozostałe po-

trzeby,

e. 100 kW/m2/rok ciepło i 40 kW/m2/rok energii bezpośredniej na pozostałe po-

trzeby,

f. 150 kW/m2/rok ciepło i 40 kW/m2/rok energii bezpośredniej na pozostałe po-

trzeby.

4. Pięciu wariantów powierzchni użytkowej budynku:

a. 160 m2

b. 300 m2

c. 500 m2

d. 1000 m2

e. 1500 m2

5. Trzech wariantów zestawu prognoz cenowych (rys. 4.) dla nośników systemo-

wych: energii elektrycznej, ciepła i gazu

a. W1 – ceny w uznaniu autora najbardziej prawdopodobne, przy cenach CO
2
 ok. 

30 €/t ok. roku 2020, 45 €/t ok. roku 2030 i ok. 60 €/t ok. roku 2040

b. W2 – obniżona prognoza cen ciepła, wynikająca z założenia o możliwości 

utrzymywania się stałych nadwyżek mocy w źródłach, bardziej dynamicznym 

zwiększaniu udziału źródeł skojarzonych w dostawach, długoterminowo niż-

szych cen CO
2
 (poniżej 40 €/t ok. roku 2030 i 2040), podwyższona cena gazu 

na skutek zwiększonego popytu dla elektroenergetyki i wysokich kosztów po-

zyskania (w tym gaz łupkowy), cena energii elektrycznej jak w W1, W3 – pod-

wyższone ceny energii elektrycznej i ciepła, co wynika z założenia o możliwości 

długoterminowego wzrostu cen CO
2
 powyżej 60 €/t już ok. roku 2030, cena 

gazu jak w W2.
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Rys. 4 Przyjęte od obliczeń warianty prognoz cenowych [zł/kWh]

Tak szerokie spektrum zmienności założeń do analiz było także niezbędne ze 

względu na przyjęte przez autora założenia, że:

1. Budynek zeroenergetyczny to kompilacja dwóch, w znacznej części niezależnych 

zadań:

a. Zapewnienia odpowiedniego poziomu efektywności wykorzystania energii 

(niezależnie od źródła jej pochodzenia), w tym w szczególności odpowiedniej 

ochrony cieplnej budynku i sprawności urządzeń energetycznych stanowią-

cych jego wyposażenie (RTV, AGD, napędy, ...),

b. Zapewnienia pokrycia tych potrzeb ze źródeł zlokalizowanych w budynku lub 

jego najbliższym otoczeniu (np. w obrębie danej nieruchomości).

2. Energię elektryczną uznać należy za priorytetową ze względu na:

a. Możliwość kompleksowego zaspokajania za jej pomocą wszystkich potrzeb cywi-

lizacyjnych występujących w budynku w całym procesie jego unowocześniania,

b. Jej powszechność i możliwość uzupełniania czasowych niedoborów mocy oraz 

wyprowadzenie ewentualnych nadwyżek energii z budynku, z i do odległego 

nawet otoczenia gospodarczego,

 I dlatego:

c. Całkowity poziom zapotrzebowania budynku na energię powinien być na tyle 

niski, aby ekonomicznie uzasadniał jej dostawy wyłącznie za pomocą sieci 

elektroenergetycznej nawet w sytuacji braku źródeł własnych.
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Można też przyjąć kolejne założenia, że: 

3. Właściwości zeroenergetyczne budynku uzyskać można różnie, zarządzając 

w sposób zintegrowany zapotrzebowaniem i pozyskiwaniem energii.

4. Do właściwości zeroenergetycznych budynku można dojść etapowo:

a. Budując efektywny energetycznie dom przyłączony do sieci elektroenerge-

tycznej i odpowiednio przygotowany na wykorzystanie w przyszłości włas-

nych źródeł energii,

b. Wyposażając go w te urządzenia po pewnym czasie (w zależności od rzeczywi-

stych warunków rynkowych i możliwości inwestora),

5. Wyposażając budynek zeroenergetyczny w urządzenia o większej mocy niż wyni-

ka z zapotrzebowania budynku, tak aby możliwym było netto wytwarzanie ener-

gii dla otoczenia gospodarczego można przekształcić go w tzw. budynek plus-

energetyczny.

Ponieważ oczekiwać można, że wraz z rozwojem technologii i rynku koszty in-

krementalne związane z wymianą wyposażenia służącego wytwarzaniu energii 

nadmiarowej będą malały w okresie amortyzacji majątku dedykowanego wyłącznie 

zbilansowaniu potrzeb własnych, z dużym prawdopodobieństwem budynek zeroe-

nergetyczny daje efektywną podstawę do przekształcenia go w budynek plus-ener-

getyczny (w szczególności w warunkach wysokich cen energii na rynku).

4.2. Oceny układu budynek – system dostaw energii,
scenariusz cenowy W1

Na poniższym wykresie (rys. 5 ), przedstawiono wyniki oszacowania unikniętych 

kosztów zasilania w energię budynków o zróżnicowanym standardzie energetycz-

nym, wielkości i położeniu względem sieci energetycznych, w porównaniu do tej 

samej wielkości budynków w tym samym położeniu, ale przy zerowym zapotrze-

bowaniu energii do celów cieplnych i pozostałym zapotrzebowaniu na energię na 

poziomie ok. 40 kWh/m2/rok energii bezpośredniej (ok. 100-110 kWh/m2/rok ener-

gii pierwotnej). Analizę przeprowadzono dla trzech wariantów powiązania budynku 

z systemami energetycznymi (tylko sieć elektroenergetyczna, sieć elektroenerge-

tyczna i ciepłownicza, sieć elektroenergetyczna i gazownicza). Prezentowane wyniki 

dotyczą wariantu cenowego W1.
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Rys. 5 Uniknięte koszty zasilania budynku o zerowym popycie na ciepło, wariant ceno-

wy W1

Widać, że w miarę ograniczania wolumenu energii niezbędnej dla zbilansowania 

potrzeb cieplnych rośnie atrakcyjność ekonomiczna sieci elektroenergetycznej. Dla bu-

dynków jednorodzinnych, reprezentowanych w symulacjach obiektem o powierzch-

ni użytkowej 160 m2 o zapotrzebowaniu jednostkowym na potrzeby ogrzewania

15 kW/m2/a i poniżej, zasilanie budynku wyłącznie z sieci elektroenergetycznej jest 

najbardziej opłacalne. Kolejnym pod względem atrakcyjności ekonomicznej sposo-

bem dostawy energii do budynków jest układ przyłączy do sieci elektroenergetycznej 

i gazowej. Jest on optymalny kosztowo dla obiektów o powierzchni użytkowej 300 m2 

i powyżej oraz zapotrzebowaniu jednostkowym na energię powyżej 15 kW/m2/a. Przy-

łączanie jednocześnie do sieci elektroenergetycznej i ciepłowniczej w całym zakresie 

analiz przy cenach wg scenariusza W1 nie jest konkurencyjne ekonomicznie.
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W związku z uzyskaniem powyższych wyników do dalszych analiz opłacalności 

budowy budynku zeroenergetycznego przyjęto za zasadne porównywanie korzyści 

dla inwestycji w budynku, wynikających z uniknięcia najniższych kosztów, które na-

leżałoby ponieść, aby zasilić budynek o gorszym niż zeroenergetyczny standardzie 

w każdej rozpatrywanej sytuacji: lokalizacja, wielkość budynku (podejście jest więc 

ostrożne). Przyjęte do dalszych analiz wartości kompatybilne z wartościami prezen-

towanymi na rys. 5 zaprezentowano na rys. 6.

Rys. 6 Wyniki dla wariantu cenowego W1

W przypadku odniesienia efektów ograniczania kosztów dostaw energii z ze-

wnątrz do budynku zeroenergetycznego (bilans wszystkich potrzeb energetycznych 

blisko zera, w wyniku zdolności do własnej generacji energii) wyniki prezentują się 

następująco (rys. 7):
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Rys. 7 Efekty ograniczania dostaw energii do budynku zeroenergetycznego, wariant 

cenowy W1

Wybrane spośród prezentowanych na wykresie powyżej (rys. 7) minimalne koszty 

uniknięte wynoszą odpowiednio jak na rys. 8.
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Rys. 8 Dla wariantu cenowego W1

Analogicznie wyniki porównań unikniętych kosztów dostaw energii do budynku 

plus-energetycznego (30 kWh/m2/rok) przedstawiono na rys. 9 i 10.
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Rys. 9 Efekty ograniczania dostaw energii do budynku plus-energetycznego, wariant 

cenowy W1

Wybrane spośród prezentowanych na wykresie powyżej (rys. 9) minimalne koszty 

uniknięte wynoszą odpowiednio jak na rys. 10.
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Rys. 10 Dla wariantu cenowego W1

Reasumując, dla wariantu cenowego W1, dokonano oceny korzyści w postaci 

minimalnych zdyskontowanych unikniętych kosztów i/lub uzyskanych przychodów 

w związku ze zbilansowaniem energetycznym budynku w przypadku jego budowy 

w standardach odpowiednio: zerowe zapotrzebowanie na ciepło, zerowe zapotrze-

bowanie na energię, możliwość generowania energii na poziomie 30 kW/m2/rok po 

pokryciu wszystkich potrzeb energetycznych budynku, zamiast budowy w bardziej 

nieefektywnym standardzie.
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Wyniki zaprezentowano na wykresie (rys. 11) i tabeli 2.

Rys. 11 Łączne korzyści minimalne wynikające z unikania kosztów dostaw energii do 

budynków o zerowym zapotrzebowaniu na ciepło, zeroenergetycznych i plus-

energetycznych dla wariantu cenowego W1
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Tabela 2. Łączne korzyści minimalne wynikające z unikania kosztów dostaw 

energii do budynków o zerowym zapotrzebowaniu na ciepło, zeroe-

nergetycznych i plus-energetycznych dla wariantu cenowego W1

ANALIZOWANY PRZYPADEK - Wariant W1 cen 0 ciepła 0 energii +30kWh/m2/a

Przyłącze 10 m, moc cieplna 15, powierzchnia 160 m2 23 269 zł 85 319 zł 131 857 zł

Przyłącze 10 m, moc cieplna 15, powierzchnia 300 m2 32 836 zł 149 181 zł 236 440 zł

Przyłącze 10 m, moc cieplna 15, powierzchnia 500 m2 43 328 zł 237 236 zł 382 667 zł

Przyłącze 10 m, moc cieplna 15, powierzchnia 1000 m2 69 556 zł 457 372 zł 748 234 zł

Przyłącze 10 m, moc cieplna 15, powierzchnia 1500 m2 95 785 zł 677 508 zł 1 113 801 zł

Przyłącze 25 m, moc cieplna 15, powierzchnia 160 m2 23 269 zł 85 319 zł 131 857 zł

Przyłącze 25 m, moc cieplna 15, powierzchnia 300 m2 33 021 zł 149 366 zł 236 625 zł

Przyłącze 25 m, moc cieplna 15, powierzchnia 500 m2 43 636 zł 237 544 zł 382 975 zł

Przyłącze 25 m, moc cieplna 15, powierzchnia 1000 m2 70 173 zł 457 989 zł 748 851 zł

Przyłącze 25 m, moc cieplna 15, powierzchnia 1500 m2 96 710 zł 678 434 zł 1 114 727 zł

Przyłącze 50 m, moc cieplna 15, powierzchnia 160 m2 23 269 zł 85 319 zł 131 857 zł

Przyłącze 50 m, moc cieplna 15, powierzchnia 300 m2 33 330 zł 149 675 zł 236 933 zł

Przyłącze 50 m, moc cieplna 15, powierzchnia 500 m2 44 151 zł 238 058 zł 383 489 zł

Przyłącze 50 m, moc cieplna 15, powierzchnia 1000 m2 71 202 zł 459 018 zł 749 880 zł

Przyłącze 50 m, moc cieplna 15, powierzchnia 1500 m2 98 253 zł 679 977 zł 1 116 270 zł

Przyłącze 100 m, moc cieplna 15, powierzchnia 160 m2 23 269 zł 85 319 zł 131 857 zł

Przyłącze 100 m, moc cieplna 15, powierzchnia 300 m2 33 947 zł 150 292 zł 237 550 zł

Przyłącze 100 m, moc cieplna 15, powierzchnia 500 m2 45 179 zł 239 087 zł 384 518 zł

Przyłącze 100 m, moc cieplna 15, powierzchnia 1000 m2 73 259 zł 461 075 zł 751 937 zł

Przyłącze 100 m, moc cieplna 15, powierzchnia 1500 m2 101 338 zł 683 062 zł 1 119 355 zł

Przyłącze 10 m, moc cieplna 50, powierzchnia 160 m2 44 965 zł 107 015 zł 153 553 zł

Przyłącze 10 m, moc cieplna 50, powierzchnia 300 m2 69 347 zł 185 691 zł 272 950 zł

Przyłącze 10 m, moc cieplna 50, powierzchnia 500 m2 104 178 zł 298 086 zł 443 517 zł

Przyłącze 10 m, moc cieplna 50, powierzchnia 1000 m2 191 257 zł 579 073 zł 869 935 zł

Przyłącze 10 m, moc cieplna 50, powierzchnia 1500 m2 278 336 zł 860 060 zł 1 296 353 zł

Przyłącze 25 m, moc cieplna 50, powierzchnia 160 m2 45 126 zł 107 177 zł 153 715 zł

Przyłącze 25 m, moc cieplna 50, powierzchnia 300 m2 69 650 zł 185 994 zł 273 253 zł

Przyłącze 25 m, moc cieplna 50, powierzchnia 500 m2 104 683 zł 298 591 zł 444 022 zł

Przyłącze 25 m, moc cieplna 50, powierzchnia 1000 m2 192 267 zł 580 083 zł 870 945 zł

Przyłącze 25 m, moc cieplna 50, powierzchnia 1500 m2 279 851 zł 861 575 zł 1 297 868 zł

Przyłącze 50 m, moc cieplna 50, powierzchnia 160 m2 45 395 zł 107 446 zł 153 984 zł

Przyłącze 50 m, moc cieplna 50, powierzchnia 300 m2 70 155 zł 186 499 zł 273 758 zł

Przyłącze 50 m, moc cieplna 50, powierzchnia 500 m2 105 525 zł 299 433 zł 444 864 zł
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Przyłącze 50 m, moc cieplna 50, powierzchnia 1000 m2 193 950 zł 581 766 zł 872 628 zł

Przyłącze 50 m, moc cieplna 50, powierzchnia 1500 m2 282 375 zł 864 099 zł 1 300 392 zł

Przyłącze 100 m, moc cieplna 50, powierzchnia 160 m2 45 934 zł 107 985 zł 154 522 zł

Przyłącze 100 m, moc cieplna 50, powierzchnia 300 m2 71 164 zł 187 509 zł 274 768 zł

Przyłącze 100 m, moc cieplna 50, powierzchnia 500 m2 107 208 zł 301 116 zł 446 547 zł

Przyłącze 100 m, moc cieplna 50, powierzchnia 1000 m2 197 316 zł 585 132 zł 875 994 zł

Przyłącze 100 m, moc cieplna 50, powierzchnia 1500 m2 287 424 zł 869 148 zł 1 305 441 zł

Przyłącze 10 m, moc cieplna 100, powierzchnia 160 m2 72 782 zł 134 833 zł 181 370 zł

Przyłącze 10 m, moc cieplna 100, powierzchnia 300 m2 121 504 zł 237 849 zł 325 108 zł

Przyłącze 10 m, moc cieplna 100, powierzchnia 500 m2 191 108 zł 385 016 zł 530 447 zł

Przyłącze 10 m, moc cieplna 100, powierzchnia 1000 m2 365 116 zł 752 932 zł 1 043 794 zł

Przyłącze 10 m, moc cieplna 100, powierzchnia 1500 m2 539 124 zł 1 120 848 zł 1 557 141 zł

Przyłącze 25 m, moc cieplna 100, powierzchnia 160 m2 73 033 zł 135 084 zł 181 622 zł

Przyłącze 25 m, moc cieplna 100, powierzchnia 300 m2 121 976 zł 238 320 zł 325 579 zł

Przyłącze 25 m, moc cieplna 100, powierzchnia 500 m2 191 893 zł 385 801 zł 531 232 zł

Przyłącze 25 m, moc cieplna 100, powierzchnia 1000 m2 366 687 zł 754 503 zł 1 045 365 zł

Przyłącze 25 m, moc cieplna 100, powierzchnia 1500 m2 541 481 zł 1 123 204 zł 1 559 497 zł

Przyłącze 50 m, moc cieplna 100, powierzchnia 160 m2 73 452 zł 135 503 zł 182 041 zł

Przyłącze 50 m, moc cieplna 100, powierzchnia 300 m2 122 761 zł 239 106 zł 326 364 zł

Przyłącze 50 m, moc cieplna 100, powierzchnia 500 m2 193 202 zł 387 110 zł 532 541 zł

Przyłącze 50 m, moc cieplna 100, powierzchnia 1000 m2 369 305 zł 757 121 zł 1 047 983 zł

Przyłącze 50 m, moc cieplna 100, powierzchnia 1500 m2 545 408 zł 1 127 131 zł 1 563 424 zł

Przyłącze 100 m, moc cieplna 100, powierzchnia 160 m2 74 290 zł 136 340 zł 182 878 zł

Przyłącze 100 m, moc cieplna 100, powierzchnia 300 m2 124 332 zł 240 677 zł 327 935 zł

Przyłącze 100 m, moc cieplna 100, powierzchnia 500 m2 195 820 zł 389 728 zł 535 159 zł

Przyłącze 100 m, moc cieplna 100, powierzchnia 1000 m2 374 541 zł 762 357 zł 1 053 219 zł

Przyłącze 100 m, moc cieplna 100, powierzchnia 1500 m2 553 261 zł 1 134 985 zł 1 571 278 zł

Przyłącze 10 m, moc cieplna 150, powierzchnia 160 m2 100 599 zł 162 650 zł 209 188 zł

Przyłącze 10 m, moc cieplna 150, powierzchnia 300 m2 173 662 zł 290 007 zł 377 265 zł

Przyłącze 10 m, moc cieplna 150, powierzchnia 500 m2 278 037 zł 471 945 zł 617 376 zł

Przyłącze 10 m, moc cieplna 150, powierzchnia 1000 m2 538 975 zł 926 791 zł 1 217 653 zł

Przyłącze 10 m, moc cieplna 150, powierzchnia 1500 m2 799 913 zł 1 381 636 zł 1 817 929 zł

Przyłącze 25 m, moc cieplna 150, powierzchnia 160 m2 100 940 zł 162 991 zł 209 529 zł

Przyłącze 25 m, moc cieplna 150, powierzchnia 300 m2 174 301 zł 290 646 zł 377 905 zł

Przyłącze 25 m, moc cieplna 150, powierzchnia 500 m2 279 103 zł 473 011 zł 618 442 zł

Przyłącze 25 m, moc cieplna 150, powierzchnia 1000 m2 541 107 zł 928 922 zł 1 219 784 zł

Przyłącze 25 m, moc cieplna 150, powierzchnia 1500 m2 803 110 zł 1 384 834 zł 1 821 127 zł
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Przyłącze 50 m, moc cieplna 150, powierzchnia 160 m2 101 509 zł 163 559 zł 210 097 zł

Przyłącze 50 m, moc cieplna 150, powierzchnia 300 m2 175 367 zł 291 712 zł 378 971 zł

Przyłącze 50 m, moc cieplna 150, powierzchnia 500 m2 280 879 zł 474 787 zł 620 218 zł

Przyłącze 50 m, moc cieplna 150, powierzchnia 1000 m2 544 660 zł 932 475 zł 1 223 337 zł

Przyłącze 50 m, moc cieplna 150, powierzchnia 1500 m2 808 440 zł 1 390 164 zł 1 826 456 zł

Przyłącze 100 m, moc cieplna 150, powierzchnia 160 m2 102 646 zł 164 696 zł 211 234 zł

Przyłącze 100 m, moc cieplna 150, powierzchnia 300 m2 177 499 zł 293 844 zł 381 103 zł

Przyłącze 100 m, moc cieplna 150, powierzchnia 500 m2 284 432 zł 478 340 zł 623 771 zł

Przyłącze 100 m, moc cieplna 150, powierzchnia 1000 m2 551 765 zł 939 581 zł 1 230 443 zł

Przyłącze 100 m, moc cieplna 150, powierzchnia 1500 m2 819 099 zł 1 400 822 zł 1 837 115 zł

Kolorem czerwonym wyróżniono w tabeli efekty dotyczące budowy budynków efektyw-

nych energetycznie w porównaniu do budynków standardowych obecnie, o zapotrze-

bowaniu na ciepło 100 kWh/m2/rok. Na żółto zaznaczono wyniki dotyczące budynków 

zeroenergetycznych.

W odniesieniu do 1 m2 powierzchni użytkowej wyniki te zaprezentowano na wy-

kresie poniżej (rys. 12)
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Rys. 12 Jednostkowe korzyści minimalne wynikające z unikania kosztów dostaw ener-

gii do budynków o zerowym zapotrzebowaniu na ciepło, zeroenergetycznych 

i plus-energetycznych dla wariantu cenowego W1



„Analiza efektywności inwestycji w budynki o zużyciu energii bliskim zeru 
- zgodnie z Dyrektywą RECAST EPBD”

43

4.3. Wnioski dla scenariusza cenowego W1

Podstawowe wnioski płynące z powyżej prezentowanych analiz przeprowadzo-

nych w związku ze scenariuszem cenowym W1, są następujące:

1. Ze względu na wybraną metodę porównywania budynków bardzo efektywnych 

energetycznie z najlepszą alternatywą unikniętą, wpływ długości przyłącza na 

wyniki oceny efektywności jest znikomy, ponieważ najlepsze alternatywy charak-

teryzują się względnie niskimi kosztami inwestycji liniowych oraz niskimi stratami 

przesyłowymi. Gdyby porównywać rozwiązanie optymalne do kolejnych alterna-

tyw, w szczególności z wykorzystaniem sieci ciepłowniczych, to wpływ długości 

przyłącza na efektywność ekonomiczną budynków efektywnych energetycznie 

wzrasta wzmacniając zasadność budownictwa bardzo efektywnego energetycz-

nie tj. w standardzie „0 ciepła” i lepszych.

2. Już doprowadzenie budynku do standardu „0 ciepła” daje istotne korzyści na po-

ziomie mikro-ekonomicznym. Te korzyści wyznaczają granice zasadności wydat-

kowania środków na przedsięwzięcia związane ze zbilansowaniem potrzeb ciep-

lnych budynku, takie jak łącznie odpowiednia ochrona przed utratą ciepła z bu-

dynku, czy też własne źródło ciepła. Zwłaszcza dla budynków jednorodzinnych 

poziom jednostkowych potrzeb poniżej standardu budynku pasywnego, obniża 

łączny poziom zapotrzebowania na tyle, że dostawy energii z zewnątrz opłaca się 

realizować wyłącznie za pomocą energii elektrycznej, a więc też budowę tylko 

przyłącza elektroenergetycznego. Im zapotrzebowanie jest niższe tym to uzasad-

nienie jest silniejsze.

3. Szczególnie duży przyrost korzyści daje uzyskanie możliwości zbilansowania 

wszystkich potrzeb energetycznych budynku. Wynika to z możliwości unikania 

kosztów energii elektrycznej w warunkach jej rosnących cen. Różnica wyszaco-

wanych korzyści dla budynku zeroenergetycznego i budynku o zerowych potrze-

bach cieplnych wyznacza granice wydatkowania środków na urządzenia do lokal-

nej generacji i akumulacji energii elektrycznej oraz odpowiedniego przystosowa-

nia instalacji budynkowych, a także umożliwiających dwukierunkową wymianę 

energii z siecią elektroenergetyczną. 

4. Dostęp do wykazanych korzyści mikro-ekonomicznych jest aktualnie utrudniony 

ze względu na sytuację regulacyjną i organizacyjną. W szczególności wymienić tu 

należy:

a. Politykę kształtowania taryf energetycznych, subsydiujących drobnych odbior-

ców energii kosztem odbiorców dużych. Powoduje to, że:

i. Do inwestorów indywidualnych i użytkowników energii jako najbardziej 

istotnych grup docelowych, dla budowy budynków zeroenergetycznych 

i plus-energetycznych nie docierają właściwe sygnały cenowe. Aktualne 

systemy kształtowania taryf, mając na celu ochronę odbiorców wrażliwych 
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(słabych ekonomicznie lub społecznie i wpływowych politycznie), dopusz-

czają subsydiowanie wszystkich odbiorców tych kategorii (gospodarstw 

domowych), jednocześnie słabo wspierając odbiorców rzeczywiście wspar-

cia potrzebujących. W ocenie autora osłabia to bodźce ekonomiczne do bu-

dowy efektywnych energetycznie budynków o ok. 20%, stanowiąc istotną 

przeszkodę do podejmowania skutecznych decyzji inwestycyjnych,

ii. Koszty produkcji materiałów budowlanych w Polsce ze względu na zbyt 

wysokie ceny energii dla przemysłu (występuje subsydiowanie pomiędzy 

grupami nabywców energii elektrycznej) ograniczają jej konkurencyjność, 

a w konsekwencji ograniczają możliwości udziału przedsiębiorstw zlokali-

zowanych na terenie RP w dostawach materiałów niezbędnych do realizacji 

efektywnego energetycznie budownictwa. Tym samym liczba konkuren-

cyjnych miejsc pracy w Polsce może być ograniczana. 

b. Politykę kształtowania taryf przesyłowych, dopuszczającą zbyt silne grupo-

wanie kategorii odbiorców i tym samym zacieranie istoty wpływu odległości 

położenia nowego obiektu przeznaczonego do zasilania i gęstości odbioru 

energii dla kosztów (np. w elektroenergetyce nie są stosowane tzw. ceny wę-

złowe). Dotyczy to zwłaszcza systemów ciepłowniczych i oznacza, że starzy 

użytkownicy systemu często zbyt silnie fi nansują nowo przyłączane podmioty. 

Taki stan rzeczy wynika często z braku lub wadliwości lokalnych planów za-

opatrzenia w paliwa i energię, które nie uwzględniają możliwości osiągnię-

cia omawianych w niniejszej analizie efektów. Konsekwencją jest nadmierne 

rozlewanie się niektórych systemów tworzących infrastrukturę energetyczną. 

W ocenie autora ogranicza to geografi cznie rynek dla budownictwa efektyw-

nego energetycznie o ok. 30% i dotyczy zwłaszcza obszarów wokół uciepłow-

nionych już wcześniej miast, na których realizowane są inwestycje przez osoby 

ekonomicznie zdolne do realizacji projektów zeroenergetycznego lub plus-

energetycznego budownictwa.

c. Politykę kształtowania opłat za przyłączanie nowych odbiorców do istnieją-

cych systemów energetycznych, która jedynie w 25% odzwierciedla koszty 

przyłączania. Pozostałe 75% jest fi nansowane w ramach taryfy za dostawy 

energii i rozkłada się na wszystkich odbiorców danej grupy taryfowej danego 

systemu. W ocenie autora osłabia to bodźce ekonomiczne do budowy efek-

tywnych ekonomicznie budynków o ok. 10%.

d. Integrację pionową przedsiębiorstw elektroenergetycznych, powodującą, że 

na poziomie dystrybucji i obrotu brak jest odpowiedniej skali, rzeczywistego 

integratora reprezentującego odbiorców końcowych, racjonalnie równoważą-

cego ich interesy względem producentów energii elektrycznej. Działania re-

gulacyjne adresowane do ograniczenia tego zjawiska są zbyt słabe i w sytuacji 

ostrej konkurencji pomiędzy alternatywami bilansowania potrzeb energetycz-
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nych z wykorzystaniem źródeł rozproszonych zintegrowanych z budynkami 

kontra źródła centralne w ocenie autora mogą być mało skuteczne. 

5. Podstawowa część korzyści z budowy budynku plus-energetycznego wyni-

ka z cen zbytu energii elektrycznej. Im są one wyższe tym oczywiście i korzyści 

większe. Różnica korzyści wyszacowanych dla takiego budynku i budynku zero-

energetycznego wyznacza granicę zasadności ponoszenia kosztów dostosowa-

nia urządzeń wytwórczych (które mogą już wcześniej funkcjonować w budynku 

zeroenergetycznym) do generowania nadwyżek mocy umożliwiających netto 

produkcje uśrednionej ilości energii elektrycznej na poziomie odpowiadającym 

30 kW/m2/rok (wg założeń modelowych autora). Korzyści te mogą zostać zablo-

kowane w przypadku narzucenia niekorzystnych regulacji, prowadzących do:

a. Wysokich kosztów transakcyjnych (np. konieczność podjęcia prowadzenia 

działalności gospodarczej przez gospodarstwo domowe i ponoszenia wszyst-

kich z tym związanych ciężarów jak podatki, ZUS, prowadzenie księgowości, 

opomiarowanie do celów fi skalnych itp.) w początkowej fazie rozwoju tego 

standardu,

b. Niekorzystnego dla wytwórców rozproszonych zróżnicowania cen energii 

elektrycznej przy zakupie i sprzedaży ze względu na jej jakość (np. synchroni-

zacja, napięcie, harmoniczne, moc bierna),

c. Niewspółmiernego obciążenia rozproszonych wytwórców energii kosztami in-

frastruktury elektroenergetycznej i rezerwami mocy w systemie krajowym,

d. Obciążenia rozproszonych wytwórców energii kosztami nietrafi onych inwesty-

cji w systemie elektroenergetycznym (przewymiarowaniem lub wdrożeniem 

przestarzałych technologii).

6. Wszystkie bezwzględne korzyści istotnie wzrastają w miarę porównywania z bu-

dynkami o gorszych wyjściowych standardach energetycznych. Jednakże ich war-

tości jednostkowe odnoszone do m2 p. u. maleją w związku z korzystnymi cenami 

dostaw energii dla dużych odbiorców (energochłonnych lub o dużej powierzchni 

użytkowej). Oznacza to, że w warunkach rynkowych duzi inwestorzy muszą uzy-

skać znacząco niższe jednostkowe koszty dostaw i usług w procesie budowy bu-

dynków efektywnych energetycznie, aby uzyskać porównywalne efekty ekono-

miczne do inwestorów małych.
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4.4. Oceny układu budynek – system dostaw energii,
scenariusze cenowe W2 i W3

Analogiczne do zaprezentowanych dla scenariusza cenowego W1 analizy wyko-

nano dla pozostałych wariantów scenariuszy cenowych. Ich wyniki są prezentowane 

na wykresach (rys. 13 i rys. 14) oraz w tabelach 3 i 4.

Rys. 13 Łączne korzyści minimalne wynikające z unikania kosztów dostaw energii do 

budynków o zerowym zapotrzebowaniu na ciepło, zeroenergetycznych i plus-

energetycznych dla wariantu cenowego W2



„Analiza efektywności inwestycji w budynki o zużyciu energii bliskim zeru 
- zgodnie z Dyrektywą RECAST EPBD”

47

Tabela 3. Łączne korzyści minimalne wynikające z unikania kosztów dostaw 

energii do budynków o zerowym zapotrzebowaniu na ciepło, zeroe-

nergetycznych i plus-energetycznych dla wariantu cenowego W2

ANALIZOWANY PRZYPADEK - Wariant W2 cen 0 ciepła 0 energii +30kWh/m2/a

Przyłącze 10 m, moc cieplna 15, powierzchnia 160 m2 23 269 zł 85 319 zł 131 857 zł 

Przyłącze 10 m, moc cieplna 15, powierzchnia 300 m2 37 154 zł 153 499 zł 240 757 zł 

Przyłącze 10 m, moc cieplna 15, powierzchnia 500 m2 50 524 zł 244 432 zł 389 863 zł 

Przyłącze 10 m, moc cieplna 15, powierzchnia 1000 m2 82 982 zł 470 798 zł 761 659 zł 

Przyłącze 10 m, moc cieplna 15, powierzchnia 1500 m2 101 913 zł 683 637 zł 1 119 930 zł 

Przyłącze 25 m, moc cieplna 15, powierzchnia 160 m2 23 269 zł 85 319 zł 131 857 zł 

Przyłącze 25 m, moc cieplna 15, powierzchnia 300 m2 37 339 zł 153 684 zł 240 942 zł 

Przyłącze 25 m, moc cieplna 15, powierzchnia 500 m2 50 832 zł 244 740 zł 390 171 zł 

Przyłącze 25 m, moc cieplna 15, powierzchnia 1000 m2 84 565 zł 472 381 zł 763 243 zł 

Przyłącze 25 m, moc cieplna 15, powierzchnia 1500 m2 118 298 zł 700 022 zł 1 136 315 zł 

Przyłącze 50 m, moc cieplna 15, powierzchnia 160 m2 23 269 zł 85 319 zł 131 857 zł 

Przyłącze 50 m, moc cieplna 15, powierzchnia 300 m2 37 648 zł 153 992 zł 241 251 zł 

Przyłącze 50 m, moc cieplna 15, powierzchnia 500 m2 51 347 zł 245 254 zł 390 685 zł 

Przyłącze 50 m, moc cieplna 15, powierzchnia 1000 m2 85 594 zł 473 410 zł 764 272 zł 

Przyłącze 50 m, moc cieplna 15, powierzchnia 1500 m2 119 841 zł 701 565 zł 1 137 858 zł 

Przyłącze 100 m, moc cieplna 15, powierzchnia 160 m2 23 269 zł 85 319 zł 131 857 zł 

Przyłącze 100 m, moc cieplna 15, powierzchnia 300 m2 38 265 zł 154 610 zł 241 868 zł 

Przyłącze 100 m, moc cieplna 15, powierzchnia 500 m2 52 375 zł 246 283 zł 391 714 zł 

Przyłącze 100 m, moc cieplna 15, powierzchnia 1000 m2 87 651 zł 475 467 zł 766 329 zł 

Przyłącze 100 m, moc cieplna 15, powierzchnia 1500 m2 122 926 zł 704 650 zł 1 140 943 zł 

Przyłącze 10 m, moc cieplna 50, powierzchnia 160 m2 52 640 zł 114 691 zł 161 229 zł 

Przyłącze 10 m, moc cieplna 50, powierzchnia 300 m2 83 739 zł 200 084 zł 287 342 zł 

Przyłącze 10 m, moc cieplna 50, powierzchnia 500 m2 128 165 zł 322 073 zł 467 504 zł 

Przyłącze 10 m, moc cieplna 50, powierzchnia 1000 m2 234 515 zł 622 331 zł 913 193 zł 

Przyłącze 10 m, moc cieplna 50, powierzchnia 1500 m2 299 191 zł 880 915 zł 1 317 208 zł 

Przyłącze 25 m, moc cieplna 50, powierzchnia 160 m2 52 802 zł 114 852 zł 161 390 zł 

Przyłącze 25 m, moc cieplna 50, powierzchnia 300 m2 84 042 zł 200 386 zł 287 645 zł 

Przyłącze 25 m, moc cieplna 50, powierzchnia 500 m2 128 670 zł 322 578 zł 468 009 zł 

Przyłącze 25 m, moc cieplna 50, powierzchnia 1000 m2 240 241 zł 628 056 zł 918 918 zł 

Przyłącze 25 m, moc cieplna 50, powierzchnia 1500 m2 323 957 zł 905 681 zł 1 341 974 zł 

Przyłącze 50 m, moc cieplna 50, powierzchnia 160 m2 53 071 zł 115 122 zł 161 660 zł 

Przyłącze 50 m, moc cieplna 50, powierzchnia 300 m2 84 547 zł 200 891 zł 288 150 zł 

Przyłącze 50 m, moc cieplna 50, powierzchnia 500 m2 129 511 zł 323 419 zł 468 850 zł 
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Przyłącze 50 m, moc cieplna 50, powierzchnia 1000 m2 241 924 zł 629 739 zł 920 601 zł 

Przyłącze 50 m, moc cieplna 50, powierzchnia 1500 m2 354 336 zł 936 060 zł 1 372 352 zł 

Przyłącze 100 m, moc cieplna 50, powierzchnia 160 m2 53 610 zł 115 660 zł 162 198 zł 

Przyłącze 100 m, moc cieplna 50, powierzchnia 300 m2 85 556 zł 201 901 zł 289 160 zł 

Przyłącze 100 m, moc cieplna 50, powierzchnia 500 m2 131 194 zł 325 102 zł 470 533 zł 

Przyłącze 100 m, moc cieplna 50, powierzchnia 1000 m2 245 290 zł 633 105 zł 923 967 zł 

Przyłącze 100 m, moc cieplna 50, powierzchnia 1500 m2 359 385 zł 941 108 zł 1 377 401 zł 

Przyłącze 10 m, moc cieplna 100, powierzchnia 160 m2 88 134 zł 150 184 zł 196 722 zł 

Przyłącze 10 m, moc cieplna 100, powierzchnia 300 m2 150 288 zł 266 633 zł 353 892 zł 

Przyłącze 10 m, moc cieplna 100, powierzchnia 500 m2 239 081 zł 432 989 zł 578 420 zł 

Przyłącze 10 m, moc cieplna 100, powierzchnia 1000 m2 451 518 zł 839 334 zł 1 130 196 zł 

Przyłącze 10 m, moc cieplna 100, powierzchnia 1500 m2 581 446 zł 1 163 170 zł 1 599 463 zł 

Przyłącze 25 m, moc cieplna 100, powierzchnia 160 m2 88 385 zł 150 435 zł 196 973 zł 

Przyłącze 25 m, moc cieplna 100, powierzchnia 300 m2 150 760 zł 267 104 zł 354 363 zł 

Przyłącze 25 m, moc cieplna 100, powierzchnia 500 m2 239 867 zł 433 775 zł 579 206 zł 

Przyłącze 25 m, moc cieplna 100, powierzchnia 1000 m2 462 634 zł 850 450 zł 1 141 312 zł 

Przyłącze 25 m, moc cieplna 100, powierzchnia 1500 m2 605 576 zł 1 187 300 zł 1 623 593 zł 

Przyłącze 50 m, moc cieplna 100, powierzchnia 160 m2 88 804 zł 150 854 zł 197 392 zł 

Przyłącze 50 m, moc cieplna 100, powierzchnia 300 m2 151 545 zł 267 890 zł 355 148 zł 

Przyłącze 50 m, moc cieplna 100, powierzchnia 500 m2 241 176 zł 435 084 zł 580 514 zł 

Przyłącze 50 m, moc cieplna 100, powierzchnia 1000 m2 465 252 zł 853 068 zł 1 143 930 zł 

Przyłącze 50 m, moc cieplna 100, powierzchnia 1500 m2 645 792 zł 1 227 516 zł 1 663 808 zł 

Przyłącze 100 m, moc cieplna 100, powierzchnia 160 m2 89 641 zł 151 692 zł 198 230 zł 

Przyłącze 100 m, moc cieplna 100, powierzchnia 300 m2 153 116 zł 269 461 zł 356 719 zł 

Przyłącze 100 m, moc cieplna 100, powierzchnia 500 m2 243 794 zł 437 702 zł 583 132 zł 

Przyłącze 100 m, moc cieplna 100, powierzchnia 1000 m2 470 488 zł 858 304 zł 1 149 166 zł 

Przyłącze 100 m, moc cieplna 100, powierzchnia 1500 m2 697 182 zł 1 278 906 zł 1 715 199 zł 

Przyłącze 10 m, moc cieplna 150, powierzchnia 160 m2 123 627 zł 185 677 zł 232 215 zł 

Przyłącze 10 m, moc cieplna 150, powierzchnia 300 m2 216 838 zł 333 183 zł 420 441 zł 

Przyłącze 10 m, moc cieplna 150, powierzchnia 500 m2 349 997 zł 543 905 zł 689 336 zł 

Przyłącze 10 m, moc cieplna 150, powierzchnia 1000 m2 668 743 zł 1 056 559 zł 1 347 421 zł 

Przyłącze 10 m, moc cieplna 150, powierzchnia 1500 m2 863 883 zł 1 445 607 zł 1 881 900 zł 

Przyłącze 25 m, moc cieplna 150, powierzchnia 160 m2 123 968 zł 186 018 zł 232 556 zł 

Przyłącze 25 m, moc cieplna 150, powierzchnia 300 m2 217 478 zł 333 822 zł 421 081 zł 

Przyłącze 25 m, moc cieplna 150, powierzchnia 500 m2 351 063 zł 544 971 zł 690 402 zł 

Przyłącze 25 m, moc cieplna 150, powierzchnia 1000 m2 685 027 zł 1 072 843 zł 1 363 705 zł 

Przyłącze 25 m, moc cieplna 150, powierzchnia 1500 m2 887 648 zł 1 469 372 zł 1 905 665 zł 



„Analiza efektywności inwestycji w budynki o zużyciu energii bliskim zeru 
- zgodnie z Dyrektywą RECAST EPBD”

49

Przyłącze 50 m, moc cieplna 150, powierzchnia 160 m2 124 536 zł 186 587 zł 233 125 zł 

Przyłącze 50 m, moc cieplna 150, powierzchnia 300 m2 218 544 zł 334 888 zł 422 147 zł 

Przyłącze 50 m, moc cieplna 150, powierzchnia 500 m2 352 840 zł 546 748 zł 692 179 zł 

Przyłącze 50 m, moc cieplna 150, powierzchnia 1000 m2 688 580 zł 1 076 396 zł 1 367 258 zł 

Przyłącze 50 m, moc cieplna 150, powierzchnia 1500 m2 927 256 zł 1 508 980 zł 1 945 272 zł 

Przyłącze 100 m, moc cieplna 150, powierzchnia 160 m2 125 673 zł 187 724 zł 234 262 zł 

Przyłącze 100 m, moc cieplna 150, powierzchnia 300 m2 220 675 zł 337 020 zł 424 279 zł 

Przyłącze 100 m, moc cieplna 150, powierzchnia 500 m2 356 393 zł 550 301 zł 695 732 zł 

Przyłącze 100 m, moc cieplna 150, powierzchnia 1000 m2 695 686 zł 1 083 502 zł 1 374 364 zł 

Przyłącze 100 m, moc cieplna 150, powierzchnia 1500 m2 1 006 472 zł 1 588 195 zł 2 024 488 zł 

Kolorem czerwonym wyróżniono w tabeli efekty dotyczące budowy budynków efektyw-

nych energetycznie w porównaniu do budynków standardowych obecnie, o zapotrze-

bowaniu na ciepło 100 kWh/m2/rok. Na żółto zaznaczono wyniki dotyczące budynków 

zeroenergetycznych.

W wariancie cenowym W2, dla budynków o dużej powierzchni użytkowej (1500 m2 

i powyżej) i efektywności energetycznej powyżej 15 kW/m2/rok na potrzeby grzewcze, 

konkurencyjnym źródłem dostaw energii jest system elektroenergetyczny wraz z sy-

stemem ciepłowniczym. Wynika to zarówno z przyjętego niższego scenariusza dla cie-

pła i wyższego dla gazu. Dla rozważań nad opłacalnością rozwoju budownictwa zero-

energetycznego skutkuje to tym, że najtańszy uniknięty alternatywny sposób dostawy 

energii do budynku jest droższy niż odpowiednio w scenariuszu W1. Powoduje to, że 

wszystkie wnioski związane ze scenariuszem W1 zostają jedynie wzmocnione.
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Rys. 14 Łączne korzyści minimalne wynikające z unikania kosztów dostaw energii do 

budynków o zerowym zapotrzebowaniu na ciepło, zeroenergetycznych i plus-

energetycznych dla wariantu cenowego W3
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Tabela 4. Łączne korzyści minimalne wynikające z unikania kosztów dostaw 

energii do budynków o zerowym zapotrzebowaniu na ciepło, zeroe-

nergetycznych i plus-energetycznych dla wariantu cenowego W3

ANALIZOWANY PRZYPADEK - Wariant W3 cen 0 ciepła 0 energii +30kWh/m2/a

Przyłącze 10 m, moc cieplna 15, powierzchnia 160 m2  27 603 zł  101 211 zł  156 416 zł 

Przyłącze 10 m, moc cieplna 15, powierzchnia 300 m2  37 154 zł  175 168 zł  278 679 zł 

Przyłącze 10 m, moc cieplna 15, powierzchnia 500 m2  50 524 zł  280 548 zł  453 066 zł 

Przyłącze 10 m, moc cieplna 15, powierzchnia 1000 m2  83 948 zł  543 996 zł  889 033 zł 

Przyłącze 10 m, moc cieplna 15, powierzchnia 1500 m2  117 373 zł  807 445 zł  1 324 999 zł 

Przyłącze 25 m, moc cieplna 15, powierzchnia 160 m2  27 603 zł  101 211 zł  156 416 zł 

Przyłącze 25 m, moc cieplna 15, powierzchnia 300 m2  37 339 zł  175 354 zł  278 864 zł 

Przyłącze 25 m, moc cieplna 15, powierzchnia 500 m2  50 832 zł  280 856 zł  453 374 zł 

Przyłącze 25 m, moc cieplna 15, powierzchnia 1000 m2  84 565 zł  544 614 zł  889 650 zł 

Przyłącze 25 m, moc cieplna 15, powierzchnia 1500 m2  118 298 zł  808 371 zł  1 325 925 zł 

Przyłącze 50 m, moc cieplna 15, powierzchnia 160 m2  27 603 zł  101 211 zł  156 416 zł 

Przyłącze 50 m, moc cieplna 15, powierzchnia 300 m2  37 648 zł  175 662 zł  279 173 zł 

Przyłącze 50 m, moc cieplna 15, powierzchnia 500 m2  51 347 zł  281 371 zł  453 889 zł 

Przyłącze 50 m, moc cieplna 15, powierzchnia 1000 m2  85 594 zł  545 642 zł  890 678 zł 

Przyłącze 50 m, moc cieplna 15, powierzchnia 1500 m2  119 841 zł  809 913 zł  1 327 468 zł 

Przyłącze 100 m, moc cieplna 15, powierzchnia 160 m2  27 603 zł  101 211 zł  156 416 zł 

Przyłącze 100 m, moc cieplna 15, powierzchnia 300 m2  38 265 zł  176 279 zł  279 790 zł 

Przyłącze 100 m, moc cieplna 15, powierzchnia 500 m2  52 375 zł  282 399 zł  454 917 zł 

Przyłącze 100 m, moc cieplna 15, powierzchnia 1000 m2  87 651 zł  547 699 zł  892 735 zł 

Przyłącze 100 m, moc cieplna 15, powierzchnia 1500 m2  122 926 zł  812 999 zł  1 330 553 zł 

Przyłącze 10 m, moc cieplna 50, powierzchnia 160 m2  52 640 zł  126 248 zł  181 454 zł 

Przyłącze 10 m, moc cieplna 50, powierzchnia 300 m2  83 739 zł  221 753 zł  325 264 zł 

Przyłącze 10 m, moc cieplna 50, powierzchnia 500 m2  128 165 zł  358 189 zł  530 707 zł 

Przyłącze 10 m, moc cieplna 50, powierzchnia 1000 m2  239 231 zł  699 279 zł  1 044 315 zł 

Przyłącze 10 m, moc cieplna 50, powierzchnia 1500 m2  350 297 zł  1 040 369 zł  1 557 923 zł 

Przyłącze 25 m, moc cieplna 50, powierzchnia 160 m2  52 802 zł  126 410 zł  181 615 zł 

Przyłącze 25 m, moc cieplna 50, powierzchnia 300 m2  84 042 zł  222 056 zł  325 567 zł 

Przyłącze 25 m, moc cieplna 50, powierzchnia 500 m2  128 670 zł  358 694 zł  531 212 zł 

Przyłącze 25 m, moc cieplna 50, powierzchnia 1000 m2  240 241 zł  700 289 zł  1 045 325 zł 

Przyłącze 25 m, moc cieplna 50, powierzchnia 1500 m2  351 811 zł  1 041 884 zł  1 559 438 zł 

Przyłącze 50 m, moc cieplna 50, powierzchnia 160 m2  53 071 zł  126 679 zł  181 885 zł 

Przyłącze 50 m, moc cieplna 50, powierzchnia 300 m2  84 547 zł  222 561 zł  326 072 zł 

Przyłącze 50 m, moc cieplna 50, powierzchnia 500 m2  129 511 zł  359 536 zł  532 054 zł 
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Przyłącze 50 m, moc cieplna 50, powierzchnia 1000 m2  241 924 zł  701 972 zł  1 047 008 zł 

Przyłącze 50 m, moc cieplna 50, powierzchnia 1500 m2  354 336 zł  1 044 408 zł  1 561 962 zł 

Przyłącze 100 m, moc cieplna 50, powierzchnia 160 m2  53 610 zł  127 217 zł  182 423 zł 

Przyłącze 100 m, moc cieplna 50, powierzchnia 300 m2  85 556 zł  223 571 zł  327 082 zł 

Przyłącze 100 m, moc cieplna 50, powierzchnia 500 m2  131 194 zł  361 219 zł  533 737 zł 

Przyłącze 100 m, moc cieplna 50, powierzchnia 1000 m2  245 290 zł  705 338 zł  1 050 374 zł 

Przyłącze 100 m, moc cieplna 50, powierzchnia 1500 m2  359 385 zł  1 049 457 zł  1 567 011 zł 

Przyłącze 10 m, moc cieplna 100, powierzchnia 160 m2  88 134 zł  161 741 zł  216 947 zł 

Przyłącze 10 m, moc cieplna 100, powierzchnia 300 m2  150 288 zł  288 303 zł  391 814 zł 

Przyłącze 10 m, moc cieplna 100, powierzchnia 500 m2  239 081 zł  469 105 zł  641 623 zł 

Przyłącze 10 m, moc cieplna 100, powierzchnia 1000 m2  461 063 zł  921 111 zł  1 266 148 zł 

Przyłącze 10 m, moc cieplna 100, powierzchnia 1500 m2  683 045 zł  1 373 117 zł  1 890 672 zł 

Przyłącze 25 m, moc cieplna 100, powierzchnia 160 m2  88 385 zł  161 993 zł  217 198 zł 

Przyłącze 25 m, moc cieplna 100, powierzchnia 300 m2  150 760 zł  288 774 zł  392 285 zł 

Przyłącze 25 m, moc cieplna 100, powierzchnia 500 m2  239 867 zł  469 891 zł  642 409 zł 

Przyłącze 25 m, moc cieplna 100, powierzchnia 1000 m2  462 634 zł  922 682 zł  1 267 718 zł 

Przyłącze 25 m, moc cieplna 100, powierzchnia 1500 m2  685 401 zł  1 375 474 zł  1 893 028 zł 

Przyłącze 50 m, moc cieplna 100, powierzchnia 160 m2  88 804 zł  162 411 zł  217 617 zł 

Przyłącze 50 m, moc cieplna 100, powierzchnia 300 m2  151 545 zł  289 560 zł  393 070 zł 

Przyłącze 50 m, moc cieplna 100, powierzchnia 500 m2  241 176 zł  471 200 zł  643 718 zł 

Przyłącze 50 m, moc cieplna 100, powierzchnia 1000 m2  465 252 zł  925 300 zł  1 270 336 zł 

Przyłącze 50 m, moc cieplna 100, powierzchnia 1500 m2  689 328 zł  1 379 400 zł  1 896 955 zł 

Przyłącze 100 m, moc cieplna 100, powierzchnia 160 m2  89 641 zł  163 249 zł  218 455 zł 

Przyłącze 100 m, moc cieplna 100, powierzchnia 300 m2  153 116 zł  291 130 zł  394 641 zł 

Przyłącze 100 m, moc cieplna 100, powierzchnia 500 m2  243 794 zł  473 818 zł  646 336 zł 

Przyłącze 100 m, moc cieplna 100, powierzchnia 1000 m2 470 488 zł  930 536 zł  1 275 572 zł 

Przyłącze 100 m, moc cieplna 100, powierzchnia 1500 m2  697 182 zł  1 387 254 zł  1 904 809 zł 

Przyłącze 10 m, moc cieplna 150, powierzchnia 160 m2  123 627 zł  197 234 zł  252 440 zł 

Przyłącze 10 m, moc cieplna 150, powierzchnia 300 m2  216 838 zł  354 853 zł  458 363 zł 

Przyłącze 10 m, moc cieplna 150, powierzchnia 500 m2  349 997 zł  580 021 zł  752 540 zł 

Przyłącze 10 m, moc cieplna 150, powierzchnia 1000 m2  682 895 zł  1 142 944 zł  1 487 980 zł 

Przyłącze 10 m, moc cieplna 150, powierzchnia 1500 m2  1 015 793 zł  1 705 866 zł  2 223 420 zł 

Przyłącze 25 m, moc cieplna 150, powierzchnia 160 m2  123 968 zł  197 575 zł  252 781 zł 

Przyłącze 25 m, moc cieplna 150, powierzchnia 300 m2  217 478 zł  355 492 zł  459 003 zł 

Przyłącze 25 m, moc cieplna 150, powierzchnia 500 m2  351 063 zł  581 087 zł  753 605 zł 

Przyłącze 25 m, moc cieplna 150, powierzchnia 1000 m2  685 027 zł  1 145 075 zł  1 490 112 zł 

Przyłącze 25 m, moc cieplna 150, powierzchnia 1500 m2  1 018 991 zł  1 709 063 zł  2 226 618 zł 
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Przyłącze 50 m, moc cieplna 150, powierzchnia 160 m2  124 536 zł  198 144 zł  253 350 zł 

Przyłącze 50 m, moc cieplna 150, powierzchnia 300 m2  218 544 zł  356 558 zł  460 069 zł 

Przyłącze 50 m, moc cieplna 150, powierzchnia 500 m2  352 840 zł  582 864 zł  755 382 zł 

Przyłącze 50 m, moc cieplna 150, powierzchnia 1000 m2  688 580 zł  1 148 628 zł  1 493 665 zł 

Przyłącze 50 m, moc cieplna 150, powierzchnia 1500 m2  1 024 321 zł  1 714 393 zł  2 231 947 zł 

Przyłącze 100 m, moc cieplna 150, powierzchnia 160 m2  125 673 zł  199 281 zł  254 487 zł 

Przyłącze 100 m, moc cieplna 150, powierzchnia 300 m2  220 675 zł  358 690 zł  462 201 zł 

Przyłącze 100 m, moc cieplna 150, powierzchnia 500 m2  356 393 zł  586 417 zł  758 935 zł 

Przyłącze 100 m, moc cieplna 150, powierzchnia 1000 m2  695 686 zł  1 155 734 zł  1 500 770 zł 

Przyłącze 100 m, moc cieplna 150, powierzchnia 1500 m2  1 034 979 zł  1 725 052 zł  2 242 606 zł 

Kolorem czerwonym wyróżniono w tabeli efekty dotyczące budowy budynków efektyw-

nych energetycznie w porównaniu do budynków standardowych obecnie, o zapotrze-

bowaniu na ciepło 100 kWh/m2/rok. Na żółto zaznaczono wyniki dotyczące budynków 

zeroenergetycznych.

W scenariuszu cenowym W3 wszystkie ceny energii są wyższe niż w scenariu-

szu W1 i poza gazem, również wyższe w porównaniu do scenariusza W2. Tym bar-

dziej wnioski przedstawione w związku z omówieniem wyników scenariusza W1 

są wzmocnione, ponieważ korzyści dla budownictwa efektywnego energetycznie, 

w tym zeroenergetycznego są większe.

4.5. Porównanie efektów dla budynków jednorodzinnych
i wielorodzinnych

W dalszej części analiz skoncentrowano się na dwóch wielkościach budynków 

bardzo efektywnych energetycznie: budynku jednorodzinnym o modelowej po-

wierzchni użytkowej 160 m2 oraz budynku wielorodzinnym o modelowej powierzch-

ni użytkowej 1500 m2.

Na wykresie (rys.15) porównano korzyści wynikające z unikania kosztów dostaw 

energii w konsekwencji inwestowania w jednorodzinne budynki bardzo efektywne 

energetycznie dla trzech scenariuszy cenowych, a na wykresie (rys. 16) odpowiednio 

dla budynków wielorodzinnych.
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Rys. 15 Porównanie korzyści wynikających z unikania kosztów dostaw energii dla bu-

dynków jednorodzinnych (160 m2 p.u.) o bardzo wysokiej jakości energetycznej.
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Rys. 16 Porównanie korzyści wynikających z unikania kosztów dostaw energii dla bu-

dynków wielorodzinnych (1500 m2 p.u.) o bardzo wysokiej jakości energetycznej.

Ostatecznie oszacowano, że budowa budynków zeroenergetycznych pozwala 

osiągnąć następujące systemowe (uwzględniające korzyści w całym łańcuchu dostaw 

systemów energetycznych) efekty oszczędności zdyskontowanych kosztów energii 

i infrastruktury na każdy m2 powierzchni użytkowej, w stosunku do kosztów związa-

nych z budową na aktualnym poziomie standardu energetycznego 100 kW/m2/rok 

dla celów grzewczych i bez własnych źródeł energii – tablica 5 i wykres (rys. 17)
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Tabl. 5. Efekty zdyskontowanych oszczędności kosztów dostaw energii do bu-

dynku zeroenergetycznego w porównaniu do budynku w aktualnym 

standardzie

Oszczędność kosztów dostaw energii dla budynku zeroenergetycznego

zł/m2 p.u. zdyskontowane na rok zerowy

Ceny energii

W1 W2 W3

Przyłącze 10 m, moc cieplna 100, powierzchnia 160 m2 843 939 1 011 

Przyłącze 10 m, moc cieplna 100, powierzchnia 300 m2 793 889 961

Przyłącze 10 m, moc cieplna 100, powierzchnia 500 m2 770 866 938

Przyłącze 10 m, moc cieplna 100, powierzchnia 1000 m2 753 839 921

Przyłącze 10 m, moc cieplna 100, powierzchnia 1500 m2 747 775 915

Przyłącze 25 m, moc cieplna 100, powierzchnia 160 m2 844 940 1 012

Przyłącze 25 m, moc cieplna 100, powierzchnia 300 m2 794 890 963

Przyłącze 25 m, moc cieplna 100, powierzchnia 500 m2 772 868 940

Przyłącze 25 m, moc cieplna 100, powierzchnia 1000 m2 755 850 923

Przyłącze 25 m, moc cieplna 100, powierzchnia 1500 m2 749 792 917

Przyłącze 50 m, moc cieplna 100, powierzchnia 160 m2 847 943 1 015

Przyłącze 50 m, moc cieplna 100, powierzchnia 300 m2 797 893 965

Przyłącze 50 m, moc cieplna 100, powierzchnia 500 m2 774 870 942

Przyłącze 50 m, moc cieplna 100, powierzchnia 1000 m2 757 853 925

Przyłącze 50 m, moc cieplna 100, powierzchnia 1500 m2 751 818 920

Przyłącze 100 m, moc cieplna 100, powierzchnia 160 m2 852 948 1 020

Przyłącze 100 m, moc cieplna 100, powierzchnia 300 m2 802 898 970

Przyłącze 100 m, moc cieplna 100, powierzchnia 500 m2 779 875 948

Przyłącze 100 m, moc cieplna 100, powierzchnia 1000 m2 762 858 931

Przyłącze 100 m, moc cieplna 100, powierzchnia 1500 m2 757 853 925
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Rys. 17 Efekty zdyskontowanych oszczędności kosztów dostaw energii do budynku ze-

roenergetycznego w porównaniu do budynku w aktualnym standardzie
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5. Dodatkowe koszty ponoszone
przy budowie budynków zeroenergetycznych

Aby budynek osiągnął standard budynku zeroenergetycznego należy wdrożyć 

szereg przedsięwzięć w zakresie projektu i budowy samego budynku jak i jego wy-

posażenia. Mogą mieć one bardzo zróżnicowany charakter, wykorzystywać mogą 

różnej jakości materiały i urządzenia, a do ich wdrożenia mogą być zatrudnieni bar-

dziej lub mniej profesjonalni dostawcy i wykonawcy. Obok takich uwarunkowań jak 

ekonomiczny charakter regionu w którym realizowana jest inwestycja, czy też zasta-

na infrastruktura energetyczna, wszystko to silnie rzutuje na ceny dostaw i usług, 

a w ostateczności powoduje, że ocena nakładów związanych z uzyskaniem zeroener-

getycznego standardu budynku musi mieć charakter rozmyty.

W celu oszacowania poziomu tych nakładów dokonano przeglądu literatury oraz 

przeprowadzono jakościowe badanie e-rynku oferowanych dostaw w zakresie mate-

riałów i urządzeń możliwych do wykorzystania w przedmiotowych inwestycjach.

W efekcie dokonano następującego oszacowania kosztów dodatkowych (inkremen-

talnych) do wydatkowania w procesie budowy budynku zeroenergetycznego, od-

nosząc je do standardowego budynku, w którym zapotrzebowanie na ciepło wynosi 

100 kW/m2/rok (tabl. 6). Koszty te są szacowane na rok zerowy – oddania budynku 

do użytkowania.

Tabl. 6. Szacunkowe dodatkowe koszty uzyskania standardu zeroenergetycz-

nego w odniesieniu do standardu aktualnego

Wyszczególnienie
Dom

standardowy

Dom efektywny 

energetycznie

Dom

pasywny

Dom 

zeroenergetyczny

Ciepło kW/m2/rok 100 45 14 -10

Pozostała energia kW/m2/rok 40 40 40 40

Źródła własne kW/m2/rok 0 0 0 30

Dodatkowe koszty

bud. jednorodzinny zł/m2 0 150-200 600-900 850-1400

bud. wielorodzinny zł/m2 0 150-250 700-1200 1000-1800

Szacując dodatkowe koszty niezbędne dla osiągnięcia standardu zeroenergetycz-

nego uwzględniono poza podwyższonymi nakładami, wyższe koszty projektowania 

i nadzoru, a także koszty fi nansowania na poziomie 15%. 

Porównując te dodatkowe koszty (tabl. 6.) z dodatkowymi korzyściami (tabl. 5.) 

przypomnieć należy, że szacując korzyści od strony unikniętych dostaw energii, przy-

jęto je na poziomie minimalnym, zakładając, że do zasilania budynku standardowe-

go wykorzystana byłaby optymalna infrastruktura. 
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Dla ustalenia uwagi w tabeli 6a dokonano zestawienia efektów mikroekonomicz-

nych, wynikających z podniesienia standardu budynku od aktualnie obowiązujące-

go do poziomu zeroenergetycznego dla kilku wybranych kombinacji wariantów na-

kładów i korzyści.

Tab. 6a

Opis obiektu dla

przyłącza 100 m

Przyrost nakładów 

bezpośrednich w stosunku do 

budynku o zużyciu energii na 

ogrzewanie 100 kWh/m2/a

Zdyskontowany efekt netto [zł/m2 p.u.]

Wariant

cenowy W1

Wariant

cenowy W2

Wariant 

cenowy W3

160 m2 p.u. niski 850-950 zł/m2 od 2 do -98 od 98 do -2 od 170 do 70

160 m2 p.u. średni 1000-1100 zł/m2 od -148 do -248 od -52 do -152 od 20 do -80

1500 m2 p.u. niski 1000-1200 zł/m2 od -243 do -443 od -147 do -347 od -75 do -275

Z porównania wynika, że już obecnie byłoby opłacalnym wznoszenie małych 

jednorodzinnych budynków zeroenergetycznych przy zastosowaniu rozwiązań 

technicznych, dostaw i usług, należących do kategorii najtańszych, zwłaszcza dla 

wariantów cen energii W2 i W3. Zastosowanie rozwiązań bardzo nowatorskich lub 

obciążonych wysokimi kosztami lub marżami dostawców (np. ze względu na markę) 

powodować będzie ich nieopłacalność. Dla budynków wielorodzinnych, o większej 

powierzchni użytkowej nie uzyskuje się opłacalności na tym poziomie.

Z tego wniosek, że podmioty oferujące rozwiązania budynku zeroenergetyczne-

go powinny zważać na ceny, aby uzyskać rozsądną skalę działalności. Jest to tym 

bardziej istotne biorąc pod uwagę wcześniej już wymienione bariery rynkowe w do-

stępie inwestorów do korzyści po stronie unikniętych kosztów dostaw energii.

Ta ocena jest sformułowana w oparciu o uśrednione wyniki analiz. W związku 

z tym oczekiwać można odchyleń od tych wartości. W szczególności opłacalność bu-

downictwa zeroenergetycznego:

1. Wzrastać będzie w miarę jego oddalonej od istniejącej infrastruktury lokalizacji 

i rozpraszania zabudowy,

2. Maleć będzie w miarę zmniejszania się odległości jej lokalizacji od istniejącej in-

frastruktury i zagęszczania zabudowy,

3. Wzrastać będzie o ile istniejąca infrastruktura do której należałoby przyłączać 

nowe obiekty należeć będzie do drogiej ze względu na koszty budowy i eksploa-

tacyjne (zwłaszcza straty sieciowe),

4. Wzrastać będzie, o ile przewiduje się dalszy rozwój gospodarki energetycznej bu-

dynku w kierunku budynku plus-energetycznego, a w takim przypadku:

a. Wzrastać będzie szczególnie dla budownictwa jednorodzinnego i rozproszo-

nego, pozwalającego uzyskać w przyszłości korzystną relację pomiędzy nad-

wyżką produkowanej energii i mocy i powierzchnią użytkową budynku,

b. Wzrastać będzie szczególnie dla budownictwa niemieszkalnego, rozproszonego.
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W opinii autora, już obecnie zidentyfi kować prawdopodobnie można wiele pro-

jektów budowlanych, w których budowa w standardzie zeroenergetycznym byłaby 

opłacalna ekonomicznie (na poziomie mikroekonomicznym). Jednak sposób orga-

nizacji budownictwa, w szczególności wielorodzinnego, biurowego i użyteczności 

publicznej jest taki, że do realizacji nie dochodzi. Wynika to w szczególności ze spe-

cyfi cznego rozkładu korzyści inwestorów, deweloperów i użytkowników. Zarówno 

inwestorzy jak i deweloperzy nie uzyskują ciągle renty związanej z podniesioną ja-

kością budynku i dlatego budują na poziomie minimalnym akceptowalnym przez 

regulacje i rynek, uzyskując najlepszą dla siebie relację cena/koszt.

W chwili obecnej szczególnie predysponowani do wdrażania standardu budyn-

ków zeroenergetycznych są inwestorzy indywidualni, budujący budynki jednoro-

dzinne. Wynika to zarówno z możliwości przeprowadzenia zintegrowanej analizy 

ekonomicznej obejmującej cały cykl życia budynku, jak również z szansy na osiąg-

niecie najwyższych efektów w zakresie unikania kosztów oraz przyszłej modernizacji 

w kierunku budynku plus-energetycznego.
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6. Efekty systemowe odsunięte w czasie

Dotychczasowa analiza odnoszona była do budowy pojedynczych obiektów 

o różnej wielkości i w różnych lokalizacjach. Budownictwo zeroenergetyczne, wraz 

z jego fazą poprzedzającą, prowadzącą do obniżenia zapotrzebowania energii do ce-

lów grzewczych poniżej 15 kW/m2/rok oraz fazą następną, prowadzącą do generacji 

rozproszonej w budynkach na rzecz transportu i systemów energetycznych, prowa-

dzić mogą do istotnych konsekwencji skumulowanych, rzutujących na ekonomikę 

całych systemów energetycznych i gospodarkę narodową (GN), a dotychczas nie 

uwzględnionych w analizie.

W szczególności mogą to być:

1. Praktyczne wyeliminowanie roli scentralizowanych systemów ciepłowniczych 

w stosunku do potrzeb energetycznych budownictwa na nowych terenach, 

w szczególności o zabudowie rozproszonej.

2. Zmiana ekonomiki ciepłownictwa scentralizowanego na obszarach dotychczaso-

wej działalności w wyniku stopniowego ograniczania łącznego zapotrzebowania 

na moc ciepłowniczą i ograniczania gęstości mocy zapotrzebowanej przez jego 

odbiorców, prowadząca do:

a. Koncentracji działalności przyłączeniowej na już uciepłownionych terenach

b. Stopniowego (taktowanego tempem dostosowywania wymienników ciepła 

u odbiorców) zmieniania systemów regulacji w sieciach od ilościowo – jakoś-

ciowej w kierunku regulacji ilościowej, wykorzystującej uwalniane moce prze-

krojów rurociągów, przy obniżonej w stosunku do aktualnie stosowanych, sta-

łej temperaturze wody obiegowej w okresach niskich temperatur (co pozwala 

obniżyć koszty inwestycyjne sieci ciepłowniczych i koszty strat przesyłania),

c. Integracji systemów ciepłowniczych z budynkowymi źródłami ciepła (w szcze-

gólności OZE), 

d. Przyspieszania procesów rozwoju produkcji ciepła w skojarzeniu i ogranicza-

nie roli kotłów wodnych, 

e. Maksymalizacji udziału energii elektrycznej w produkcji skojarzonej i ograni-

czanie produkcji ciepła, a także ograniczanie kosztów emisji CO
2
 i w tym celu 

zwiększanie udziału gazu ziemnego w miksie paliwowym. 

3. Procesy dostosowywania ciepłownictwa do nowej sytuacji rynkowej będą się od-

bywać z dynamiką warunkowaną ochroną interesów starych odbiorców i przyczy-

nami społecznymi.

4. Istotne zmiany w strukturze wytwórczej elektroenergetyki oraz przepływach 

energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym.
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Ponieważ budynek bardzo efektywny energetycznie, a w szczególności budynek 

zeroenergetyczny i budynek plus-energetyczny będą integralnie połączone przede 

wszystkim (a najczęściej wyłącznie) z systemem elektroenergetycznym (w tym np. 

do mikrosystemów lokalnych) jego wpływ na system elektroenergetyczny wymaga 

odrębnego, bardziej szczegółowego omówienia.

Wyobrazić sobie można trzy stadia rozwoju relacji budynek - system elektroener-

getyczny:

1. Gdy budynek staje się na tyle efektywny energetycznie, że nie ma uzasadnienia 

jego przyłączenie do żadnej poza elektroenergetyczną infrastrukturą energetycz-

ną. Powoduje to, że w stosunku do systemu elektroenergetycznego może się po-

jawić oczekiwanie zapewnienia budynkowi, a zwłaszcza grupie budynków, usług 

energetycznych w stanach awaryjnych, dotychczas dostarczanych przez kilka (co 

najmniej dwa) wzajemnie rezerwujące się systemy. Może to także oznaczać ko-

nieczność podniesienia niezawodności dostaw energii elektrycznej do budynku. 

Jest to sytuacja w pewnym sensie krytyczna, ponieważ z założenia budynek taki 

nie posiada jeszcze własnych instalacji wytwórczych, pozwalających rezerwowo 

zasilać podstawowe chociażby potrzeby budynku przez pewien czas. Pokrywanie 

potrzeb cieplnych wielu budynków tej klasy powodować ponadto może zauwa-

żalny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w systemie krajowym.

2. Gdy budynek staje się zeroenergetyczny. Powoduje to, że popyt na energię elek-

tryczną netto z systemu zewnętrznego jest ograniczany. Ograniczanie popytu 

netto nie oznacza wyeliminowania przepływów energii elektrycznej w różnych 

strefach czasowych. O ile budynek zeroenergetyczny nie posiada instalacji zdolnej 

do akumulacji energii może to powodować znaczące przepływy energii w dwóch 

kierunkach, powodując zaburzenia w bilansach mocy i wymagając odpowiedniej 

mocy przyłączy i sieci elektroenergetycznych. Nadal pozostaje możliwość pełnie-

nia przez system elektroenergetyczny funkcji rezerwowych.

3. Gdy budynek staje się plus-energetyczny. Powoduje to dalszą utratę zapotrzebo-

wania na energię elektryczną ze źródeł systemowych. Ze względu na charakter 

źródeł budynkowych i zdolność lub nie do akumulacji energii budynek plus-ener-

getyczny (a raczej pewna liczba takich budynków) może wprowadzać do systemu 

zakłócenia w zakresie bilansowania mocy.

Te zasygnalizowane jedynie zagadnienia mają bardzo specjalistyczny charakter 

i nie będą analizowane na potrzeby tego opracowania. Tu tylko oszacowany zosta-

nie wpływ długoterminowego rozwoju budownictwa efektywnego energetycznie 

na zapotrzebowanie na moc i energię elektryczną ze źródeł systemowych, nakłady 

z tym związane i ceny energii elektrycznej. W konsekwencji zaś oceniona zostanie 

kierunkowa zasadność podejmowania przez państwo działań stymulujących lub ha-

mujących rozwój budownictwa zeroenergetycznego.
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Należy podkreślić, że we wcześniej prezentowanych analizach, dotyczących korzy-

ści wynikających z rozwoju budownictwa efektywnego energetycznie, nakłady inwe-

stycyjne na nowe i odbudowywane źródła systemowe energii elektrycznej nie były 

uwzględnione bezpośrednio, ponieważ ceny energii elektrycznej były szacowane 

w oparciu o krótkoterminowe operacyjne koszty krańcowe w systemie elektroenerge-

tycznym, z uwzględnieniem możliwości importu. Te krańcowe koszty, to koszty opera-

cyjne najdroższego źródła energii elektrycznej, zamykającego chwilowy bilans mocy 

w systemie, na podstawie składanych ofert handlowych. Zwrot zainwestowanego ka-

pitału w każde z istniejących urządzeń wytwórczych w tym oszacowaniu jest zależny 

od uzyskiwanej z ich pracy marży (dyskretnie dla poszczególnych źródeł).

Rys. 18 Uporządkowane stosy urządzeń wytwórczych elektroenergetyki jako podstawa 

szacowania cen energii elektrycznej do 2040 roku.

Budując prognozę cen energii elektrycznej skonstruowano cztery hipotetyczne 

stosy urządzeń (źródeł) energii elektrycznej, dla lat 2012, 2020, 2030 i 2040, uporząd-

kowanych od najniższych do najwyższych jednostkowych kosztów operacyjnych, 

zaprezentowane na wykresie (rys. 18). Założono, że w procesie bilansowania potrzeb 

gospodarki źródła te będą wykorzystywane kolejno, aż pokryty zostanie popyt na 

energię elektryczną w danym momencie (np. 15 min). Szacując przyszłe ceny energii 

elektrycznej założono także, że źródła o najwyższych kosztach nie będą mogły pra-
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cować przez cały czas co jest konsekwencją zmienności poziomu zapotrzebowania 

przez klientów (odbiorców) końcowych oraz niskiej dyspozycyjności niektórych pre-

ferowanych źródeł (w szczególności wiatrowych). Na wykresie tę zmienność zapo-

trzebowania na moc oznaczono liniami pionowymi, przy czym linie ciągłe dotyczą 

zmienności zapotrzebowania, a linie kreskowane dotyczą konsekwencji niskiej dys-

pozycyjności źródeł wiatrowych. Powyższe powodować będzie, że w procesie oferto-

wania dostaw na rynek hurtowy energii elektrycznej dla tych częściowo obciążonych 

źródeł (szczytowych i podszczytowych) ceny będą na tyle wyższe od kosztów opera-

cyjnych występujących podczas faktycznej pracy, aby skompensować odpowiednio 

ich krótszy czas pracy (przerywane wznoszące linie na wykresie). Jednocześnie zało-

żono, że w latach 2020 - 2030 znaczną część źródeł szczytowych i podszczytowych 

stanowić będą stare urządzenia aktualnie pracujące w podstawie. Dopiero w roku 

2040 w systemie będzie duża grupa urządzeń przystosowanych specjalnie do pra-

cy w takim reżimie (zaznaczone linią wznoszącą ciągłą). Poziome linie przerywane 

stanowią autorski szacunek poziomu cen średnich na rynku hurtowym dla całego 

przedziału zmienności zapotrzebowania mocy elektroenergetycznej. 

Nowo budowane źródła, o ile są ekonomicznie racjonalne lokują się możliwie 

jak najbardziej po lewej stronie wykresu (ich koszty operacyjne powinny być niskie 

i dzięki ich konkurencyjności umożliwia to długie czasy pracy). Różnica pomiędzy 

ceną (wyznaczaną w związku z kosztami krańcowymi) i kosztami danego źródła po-

zwala na tworzenie marży, która z kolei jest pierwotnym źródłem zysku i zwrotu za-

inwestowanych kapitałów.
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7. Systemowe oddziaływanie budownictwa
bardzo efektywnego energetycznie do roku 2040

Przyjęto 2 scenariusze rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2040 roku:

1. Na poziomie rocznym równym średniemu wykonaniu w latach 2000-2009 tj. 125 

tys. mieszkań o średniej powierzchni 101 m2, w strukturze odpowiadającej rów-

nież średniej z wykonania w tym okresie. Razem 3,75 mln mieszkań.

2. Na poziomie rocznym o 20% wyższym niż w scenariuszu 1., tej samej średniej po-

wierzchni i strukturze. Razem 4,5 mln mieszkań.

Dla scenariusza 1. przyjęto (tab. 7)

Tab. 7. Założenia scenariusza 1 rozwoju budownictwa zeroenergetycznego 

i plus-energetycznego do 2040 roku

 2015 2020 2025 2030 2035 2040

Udział budynków zeroenergetycznych w nowym 

budownictwie jednorodzinnym
2% 7% 15% 45% 75% 95%

Udział budynków plus-energetycznych w skumulowanych 

zasobach budynków zeroenergetycznych
10% 20% 35% 55% 80% 90%

Udział budynków zeroenergetycznych w nowym 

budownictwie wielorodzinnym
0% 2% 5% 15% 30% 55%

Udział budynków plus-energetycznych w skumulowanych 

zasobach budynków zeroenergetycznych
10% 25% 45% 75% 90% 95%

Założono więc, że w miarę rozwoju oferty technicznej dla generacji rozproszonej 

(piko-generacja) narastająca w czasie część budynków zeroenergetycznych prze-

kształcana będzie w plus-energetyczne (rys. 19).
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Rys. 19 Założenia scenariusza 1 rozwoju budownictwa zeroenergetycznego i plus-ener-

getycznego do 2040 roku

Straty sieciowe i potrzeby własne elektroenergetyki przyjęto łącznie na poziomie 18%.

W efekcie oszacowano następujące poziomy ograniczenia bilansu mocy pokrywane-

go ze źródeł systemowych elektroenergetyki (tab. 8).

Tab. 8 Efekty rozwoju budownictwa zeroenergetycznego i plus-energetyczne-

go wg scenariusza 1. na poziomie zmian zapotrzebowania na moc elek-

tryczną do 2040 roku [MW]

Wyszczególnienie/rok 2015 2020 2025 2030 2035 2040

Skumulowana moc uniknięta z KSE 9 62 186 582 1318 2260

Skumulowana moc oddana do KSE (loco źródła systemowe) 3 7 68 235 719 1349

Skumulowana moc zużyta na cele transportu 0 20 43 195 482 851

Razem 12 90 296 1013 2519 4459

Ok. 60% efektów to uniknięte przyrosty zapotrzebowania na moc, a pozostałe ok. 

40% to moc dostarczana przez źródła budynkowe do odbiorów na zewnątrz budynku. 

Założono, że w znacznej części użyte one będą do zasilania potrzeb transportu elektrycz-

nego, co pozwala na unikanie strat sieciowych związanych z przesyłaniem. Pozostała 

część przeznaczona mogłaby być na pokrycie głównie potrzeb odbiorców energii elek-

trycznej w najbliższym otoczeniu uczestnicząc w pracy mikrosieci, powodując obniżenie 
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zapotrzebowania na moc z odległych źródeł systemowych, w tym również na pokrycie 

strat sieciowych. Ze względu na integrację czasów występowania potrzeb i możliwości 

podażowych budynek powinien być wyposażony w możliwości akumulacyjne.

Poniżej, na wykresie (rys. 20) przedstawiono wyniki [MW] dla scenariusza 1.

Rys. 20 Efekty w bilansach mocy elektrycznej do roku 2040 w wyniku wdrażania scena-

riusza 1. budownictwa zeroenergetycznego i plus-energetycznego

Dla scenariusza 2. Rozwoju budownictwa zeroenergetycznego i plus-energetycz-

nego przyjęto założenia zaprezentowane w tab. 9.

Tab. 9 Założenia scenariusza 1 rozwoju budownictwa zeroenergetycznego 

i plus-energetycznego do 2040 roku

Rok 2015 2020 2025 2030 2035 2040

5% 30% 55% 80% 90% 95%

Udział budynków plus-energetycznych w skumulowanych 

zasobach budynków zeroenergetycznych
10% 40% 65% 80% 85% 90%

Udział budynków zeroenergetycznych 

w nowym budownictwie wielorodzinnym
1% 20% 50% 75% 85% 90%

Udział budynków plus-energetycznych w skumulowanych 

zasobach budynków zeroenergetycznych
10% 35% 55% 75% 90% 95%
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Scenariusz 2. zakłada strategiczne wsparcie dla rozwoju efektywnych energetycz-

nie budynków i dlatego, założono większy udział budownictwa zeroenergetycznego 

już w pierwszej fazie okresu. Założono też, że podobnie jak w scenariuszu 1., ale nie-

co szybciej narastająca w czasie część budynków zeroenergetycznych przekształco-

na zostanie w plus-energetyczne (rys. 21).

Rys. 21 Założenia scenariusza 2. rozwoju budownictwa zeroenergetycznego i plus-ener-

getycznego do 2040 roku

Straty sieciowe i potrzeby własne elektroenergetyki przyjęto tak jak dla scenariu-

sza 1. na poziomie18%.

W efekcie oszacowano następujące poziomy ograniczenia bilansu mocy pokry-

wanego ze źródeł systemowych elektroenergetyki (tabl. 10.).

Tab. 10 Efekty rozwoju budownictwa zeroenergetycznego i plus-energetycz-

nego wg scenariusza 2. na poziomie zmian zapotrzebowania na moc 

elektryczną do 2040 roku [MW]

Wyszczególnienie/rok 2015 2020 2025 2030 2035 2040

Skumulowana moc uniknięta z KSE 26 334 997 2058 3310 4736

Skumulowana moc oddana do KSE (loco źródła systemowe) 11 204 563 1108 1855 2744

Skumulowana moc zużyta na cele transportu 0 20 260 749 1220 1766

Razem 37 558 1820 3915 6385 9246
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Tak jak w scenariuszu 1. ok. 60% efektów to uniknięte przyrosty zapotrzebowania 

na moc, a pozostałe ok. 40% to moc dostarczana przez źródła budynkowe. Założono, 

że zachowane zostaną proporcje przeznaczenia nadwyżek energii na cele zasilania 

potrzeb transportu elektrycznego i bliskich odbiorców sieciowych tak jak w scenariu-

szu 1. Poniżej, na wykresie (rys. 22) przedstawiono te wyniki [MW] dla scenariusza 2.

Rys. 22 Efekty w bilansach mocy elektrycznej do roku 2040 w wyniku wdrażania scena-

riusza 2. budownictwa zeroenergetycznego i plus-energetycznego

Zaprezentowane rezultaty „uderzają” efektem kumulacji skutków energetycznych 

konsekwentnego wdrażania budownictwa efektywnego energetycznie. Początkowo 

skromne (2015 rok) ok. 12-37 MW efektów, z tego ok. 7-20 MW w postaci unikniętego 

zapotrzebowania, a tylko ok. 5-17 MW w postaci produkcji na potrzeby zewnętrzne 

mogą powodować lekceważące podejście w porównaniu do skali inwestycji „wielkiej” 

energetyki, gdzie aktualnie jeden blok przeznaczony do pracy w podstawie zapotrze-

bowania na moc to 1000 MW, a blok jądrowy to nawet 1600 MW. Ale podlegają one 

kumulacji i efekty dla roku 2025 to już równoważnik sporego bloku energetycznego 

(scenariusz 1.), a w przypadku wdrażania polityki wsparcia dla budownictwa efektyw-

nego energetycznie (scenariusz 2.) nawet dużej elektrowni. Na koniec okresu analizy 

efekty są już bardzo znaczące, stanowiąc równowartość 2-5 największej skali elektro-

wni systemowych (wartość stanowiąca ok. 20-30% bilansu mocy w 2040 roku), któ-

rych budowy można częściowo uniknąć, a częściowo zastąpić źródłami rozproszony-

mi nie generującymi znaczących strat przesyłania. Jest to szczególnie istotne gdyby 

chcieć realizować strategię transformacji systemu transportu w kierunku samochodu 
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elektrycznego. Taki rozwój motoryzacji bowiem, z jednej strony powodowałby zna-

czące ograniczenie zależności GN od paliw ropopochodnych (większości opartych 

na drogim imporcie) i tym samym obniżenie kosztów i podniesienie bezpieczeństwa 

energetycznego kraju, ale z drugiej powodowałby znaczące zwiększenie zapotrzebo-

wania na energię elektryczną, a więc i zapotrzebowania na nowe moce wytwórcze. 

W związku z tym, dla ekonomicznej oceny atrakcyjności budownictwa efektywnego 

energetycznie szczególnie istotne są bardzo wysokie uniknięte nakłady inwestycyj-

ne na źródła energetyki systemowej o przedmiotowej skali.

W zależności o typu urządzeń wytwórczych elektroenergetyki, których budowy 

można by uniknąć, rozwijając budownictwo efektywne energetycznie, uniknięte na-

kłady na zainstalowanie 1MW nowej mocy mogą się znacznie różnić, wynosząc od 

poniżej 1 do nawet ponad 4 mln €. W przypadku budowy źródła o bardzo dużej, 

skoncentrowanej mocy w nowej lokalizacji trzeba się ponadto liczyć z koniecznoś-

cią budowy nowej infrastruktury energetycznej, pozwalającej na wyprowadzenie 

mocy na rynek, a także odpowiednich rezerw mocy w systemie, pozwalających na 

utrzymanie stabilnej pracy w przypadku gwałtownej utraty bardzo dużej mocy (np. 

1000-1600 MW). Nakłady z tym związane mogą podrożyć inwestycje o 10-20%. Rea-

sumując, przyjmując wartość średnią nakładów 2,5 mln €/MW i 15% „narzut” dla in-

westycji towarzyszących, do dalszych analiz przyjęto poziom unikniętych nakładów 

inwestycyjnych 2,875 mln €/MW wynikających z rozwoju budownictwa efektywne-

go energetycznie. Rozkład w czasie efektów unikania nakładów dla scenariusza 1. 

i scenariusza 2. budownictwa efektywnego energetycznie przedstawiono w tab. 11, 

przy czym przyjęto kurs 4 zł/€ i stopę dyskonta 3%.

Tab. 11 Zdyskontowane, uniknięte nakłady na budowę systemowych źródeł 

energii elektrycznej w wyniku wdrażania scenariuszy rozwoju budow-

nictwa zeroenergetycznego, a następnie plus-energetycznego

Wyszczególnienie Jedn./rok 2015 2020 2025 2030 2035 2040

Nakłady uniknięte w kolejnych 

podokresach wg scenariusza 1.

Mln zł 141 892 2374 8245 17321 22307

Nakłady uniknięte w kolejnych 

podokresach wg scenariusza 2.

Mln zł 425 5993 14510 24100 28400 32903

Nakłady uniknięte zdyskontowane 

na rok 0 wg scenariusza 1.
Mln zł

Do roku 2040

Do roku 2030

Do roku 2020

44099

10476

978

Nakłady uniknięte zdyskontowane 

na rok 0 wg scenariusza 2.
Mln zł

Do roku 2040

Do roku 2030

Do roku 2020

92807

40752

6062

Efekty do roku 2040, zdyskontowane na rok zerowy, w odniesieniu do jednego 

m2 powierzchni użytkowej budownictwa zeroenergetycznego, modernizowanego 
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następnie do plus-energetycznego wynoszą odpowiednio dla scenariusza 1. - 517 zł, 

a dla scenariusza 2. - 606 zł. Stanowią one zwiększenie efektów mikroekonomicznych 

możliwych do osiągnięcia w wyniku wdrażania pojedynczych projektów budowni-

ctwa zeroenergetycznego dla scenariusza 1. od ok. 50% do ok. 70%, a dla scenariu-

sza 2. od ok. 60% do ok. 80%. Jednakże w rzeczywistości efekty te należy sumować 

z efektami możliwymi do osiągnięcia w wyniku uzupełniania standardu zeroener-

getycznego do plus-energetycznego w wyniku wdrażania pojedynczych projektów 

budowlanych. Takie łączne korzyści dla scenariusza 1. przedstawiono w tab. 12.

Tab. 12 Jednostkowe efekty unikniętych zdyskontowanych nakładów w elek-

troenergetyce systemowej, przypisane do 1m2 p.u. dla scenariusza 1. 

rozwoju budownictwa zeroenergetycznego i następnie plus-energe-

tycznego

Oszczędność kosztów dostaw energii dla budynku plus-energetycznego

i efekty makroekonomiczne zł/m2 - scenariusz 1

Ceny energii

W1 W2 W3

Przyłącze 10 m, moc cieplna 100, powierzchnia 160 m2 1 651 1 747 1 873 

Przyłącze 10 m, moc cieplna 100, powierzchnia 300 m2 1 601 1 697 1 823

Przyłącze 10 m, moc cieplna 100, powierzchnia 500 m2 1 578 1 674 1 800

Przyłącze 10 m, moc cieplna 100, powierzchnia 1000 m2 1 561 1 647 1 783

Przyłącze 10 m, moc cieplna 100, powierzchnia 1500 m2 1 555 1 583 1 777

Przyłącze 25 m, moc cieplna 100, powierzchnia 160 m2 1 652 1 748 1 874

Przyłącze 25 m, moc cieplna 100, powierzchnia 300 m2 1 602 1 698 1 825

Przyłącze 25 m, moc cieplna 100, powierzchnia 500 m2 1 579 1 675 1 802

Przyłącze 25 m, moc cieplna 100, powierzchnia 1000 m2 1 562 1 658 1 785

Przyłącze 25 m, moc cieplna 100, powierzchnia 1500 m2 1 557 1 599 1 779

Przyłącze 50 m, moc cieplna 100, powierzchnia 160 m2 1 655 1 751 1 877

Przyłącze 50 m, moc cieplna 100, powierzchnia 300 m2 1 605 1 701 1 827

Przyłącze 50 m, moc cieplna 100, powierzchnia 500 m2 1 582 1 678 1 804

Przyłącze 50 m, moc cieplna 100, powierzchnia 1000 m2 1 565 1 661 1 787

Przyłącze 50 m, moc cieplna 100, powierzchnia 1500 m2 1 559 1 626 1 782

Przyłącze 100 m, moc cieplna 100, powierzchnia 160 m2 1 660 1 756 1 882

Przyłącze 100 m, moc cieplna 100, powierzchnia 300 m2 1 610 1 706 1 832

Przyłącze 100 m, moc cieplna 100, powierzchnia 500 m2 1 587 1 683 1 810

Przyłącze 100 m, moc cieplna 100, powierzchnia 1000 m2 1 570 1 666 1 793

Przyłącze 100 m, moc cieplna 100, powierzchnia 1500 m2 1 565 1 660 1 787

A dla scenariusza 2. w tab. 13.
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Tab. 13 Jednostkowe efekty unikniętych zdyskontowanych nakładów w elek-

troenergetyce systemowej, przypisane do 1m2 p.u. dla scenariusza 2. 

rozwoju budownictwa zeroenergetycznego i następnie plus-energe-

tycznego

Oszczędność kosztów dostaw energii dla budynku plus-energetycznego

i efekty makroekonomiczne zł/m2 - scenariusz 2

Ceny energii

W1 W2 W3

Przyłącze 10 m, moc cieplna 100, powierzchnia 160 m2 1 740 1 836 1 962 

Przyłącze 10 m, moc cieplna 100, powierzchnia 300 m2 1 690 1 786 1 912 

Przyłącze 10 m, moc cieplna 100, powierzchnia 500 m2 1 667 1 763 1 889 

Przyłącze 10 m, moc cieplna 100, powierzchnia 1000 m2 1 650 1 736 1 872 

Przyłącze 10 m, moc cieplna 100, powierzchnia 1500 m2 1 644 1 672 1 866 

Przyłącze 25 m, moc cieplna 100, powierzchnia 160 m2 1 741 1 837 1 963 

Przyłącze 25 m, moc cieplna 100, powierzchnia 300 m2 1 691 1 787 1 914 

Przyłącze 25 m, moc cieplna 100, powierzchnia 500 m2 1 668 1 764 1 891 

Przyłącze 25 m, moc cieplna 100, powierzchnia 1000 m2 1 651 1 747 1 874 

Przyłącze 25 m, moc cieplna 100, powierzchnia 1500 m2 1 646 1 688 1 868 

Przyłącze 50 m, moc cieplna 100, powierzchnia 160 m2 1 744 1 840 1 966 

Przyłącze 50 m, moc cieplna 100, powierzchnia 300 m2 1 694 1 790 1 916 

Przyłącze 50 m, moc cieplna 100, powierzchnia 500 m2 1 671 1 767 1 893 

Przyłącze 50 m, moc cieplna 100, powierzchnia 1000 m2 1 654 1 750 1 876 

Przyłącze 50 m, moc cieplna 100, powierzchnia 1500 m2 1 648 1 715 1 871 

Przyłącze 100 m, moc cieplna 100, powierzchnia 160 m2 1 749 1 845 1 971 

Przyłącze 100 m, moc cieplna 100, powierzchnia 300 m2 1 699 1 795 1 921 

Przyłącze 100 m, moc cieplna 100, powierzchnia 500 m2 1 676 1 772 1 899 

Przyłącze 100 m, moc cieplna 100, powierzchnia 1000 m2 1 659 1 755 1 882 

Przyłącze 100 m, moc cieplna 100, powierzchnia 1500 m2 1 654 1 749 1 876 

Takie efekty w żadnym wypadku nie są widoczne dla rynku i działających na nim 

interesariuszy budownictwa. Oznacza to, że dla uzyskania tych efektów o charakte-

rze makroekonomicznym, państwo powinno wspierać rozwój budownictwa zero-

energetycznego, a następnie plus-energetycznego innymi metodami.

Jest to tym bardziej wskazane, że duże inwestycje energetyczne postrzegane są 

jako bardzo ryzykowne. Jest tak, ponieważ aktualnie mamy do czynienia z istotny-

mi zmianami prawno-regulacyjnymi, wynikającymi z polityki energetycznej UE, oraz 

z bardzo dynamicznym postępem technologicznym zarówno po stronie podażowej 

jak i popytowej (w tym np. budynek zeroenergetyczny). Powoduje to, że dla wysoce 

skoncentrowanych inwestycji jakie mają miejsce w energetyce wielkoskalowej, któ-

rych funkcjonowanie przewiduje się na 40-60 lat, fi nansowanie inwestycji musi być 

bardzo drogie. Obniżenie kosztów fi nansowania musiałoby się wiązać z przejęciem 
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znacznej części ryzyka tych inwestycji przez państwo, w tym m.in. na drodze regula-

cyjnej rynku energii elektrycznej. Nie oznacza to, że koszty ryzyka znikają – zostają 

tylko przeniesione i rozłożone na podatników lub cały sektor energetyczny (użyt-

kowników energii elektrycznej i/lub wszystkie konkurujące podmioty). 

W związku z ww. ryzykiem dodatkowy problem dla inwestycji wielkoskalowych 

energetyki stanowić może zdolność fi nansowania części niezbędnych inwestycji (bez 

efektów wynikających z rozwoju efektywnego budownictwa) ze źródeł fi nansowania 

gotowych takie ryzyko podjąć. O ile pierwsze inwestycje takie fi nansowanie najpraw-

dopodobniej znajdą, w związku z możliwością zaangażowania kapitałów własnych 

przedsiębiorstw pozostających pod kontrolą państwa oraz w związku z możliwością 

przeniesienia części ryzyka na państwo i cały sektor energetyczny, to inwestycje prze-

kraczające pewien łączny poziom mogą mieć już duże trudności. W ocenie autora tak 

się będzie działo, ponieważ w miarę wzrostu zaangażowania sektora fi nansowego 

w inwestycje energetyczne malała będzie zdolność fi nansowania kolejnych przed-

sięwzięć, a jednocześnie rosło będzie ryzyko korzystnego ulokowania tych kolejnych 

inwestycji na rynku. Dla okresu do roku 2020-25 poziom potrzeb inwestycyjnych 

ocenia się na ok. 200 mld zł, a w ocenie autora projekty poszukujące fi nansowania już 

po przekroczeniu poziomu ok. 100 mld zł wcześniej zrealizowanych skumulowanych 

przedsięwzięć mogą mieć istotne problemy ze sfi nansowaniem i będzie on narastał 

(patrz wykres – rys. 23)

Rys. 23 Szacowane zmiany skłonności do fi nansowania inwestycji energetycznych 

w miarę wzrostu zaangażowania kapitałowego i zmiany oceny ryzyka.

Szczególną rolę w tym zakresie odegra prawdopodobnie decyzja o budowie elek-

trowni jądrowych. Jeżeli będzie ona podjęta w sposób wiążący, to zablokuje zdolności 

fi nansowania sektora na poziomie 45-65 mld zł dla pierwszej elektrowni o mocy ok. 

3000 MW. Nawet gdyby była ona zrealizowana w znacznej części ze środków partnera 

zagranicznego, to na skutek ograniczenia atrakcyjnych możliwości udziału w rynku 

innych inwestycji utrudni ona skokowo możliwości fi nansowania kolejnych inwestycji, 

zwłaszcza wobec perspektywy budowy kolejnej elektrowni jądrowej o analogicznych 

konsekwencjach na rynku. Tej sytuacji nie zmieni jakościowo nawet ewentualne kil-
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kuletnie opóźnienie w realizacji projektów jądrowych, ponieważ dla innych inwestycji 

okres aktywnego udziału w rynku energii elektrycznej może być oceniany jako zbyt 

krótki (zwłaszcza wobec ryzyka wysokich kosztów emisji CO
2
), aby zapewnić odpo-

wiednio wysokie prawdopodobieństwo zwrotu poniesionych nakładów. Taka sytuacja 

ma miejsce aktualnie, a jej konsekwencją jest rezygnacja kolejnych inwestorów z rea-

lizacji wielkoskalowych, konwencjonalnych projektów inwestycyjnych. Konsekwencją 

takiego rozwoju sytuacji będzie ryzyko okresowych defi cytów mocy w okresie 2020-

2030. W sytuacji tej zbilansowanie systemu elektroenergetycznego będzie możliwe 

np. przez zastosowanie kombinacji następujących działań:

1. Operacyjnych:

a. Import

b. Umowne zarządzanie popytem (kontrolowane w sposób komercyjny)

c. Administracyjne zarządzanie popytem (wymuszane przez operatorów systemu)

2. Taktycznych:

a. Planowe wydłużenia okresów pracy urządzeń poniżej standardów technicz-

nych lub regulacyjnych 

3. Strategicznych:

a. Wyprzedzający rozwój średniej skali rozproszonych źródeł energii elektrycz-

nej zintegrowanych z lokalnymi systemami gospodarczymi (przemysł, ośrodki 

miejskie)

b. Wyprzedzające, trwałe ograniczenie popytu, w tym przez:

i. Rozwój efektywnych urządzeń stanowiących wyposażenie budynków i gospo-

darstw domowych

ii. Dobrowolne porozumienia z przemysłem.

c. Wyprzedzający rozwój mikro/piko-skali rozproszonych źródeł energii elek-

trycznej, zintegrowanej z budynkami, w tym:

i. Budynki zeroenergetyczne

ii. Budynki plus-energetyczne

d. Rozwój zdolności akumulacyjnych

i. Scentralizowanych

ii. Rozproszonych (w tym w budynkach zero- i plus-energetycznych)

Biorąc pod uwagę rozkład w czasie zjawisk mogących wystąpić w elektroenerge-

tyce i konsekwencji bilansowych związanych z rozwojem sektora budynków zeroe-

nergetycznych, a następnie plus-energetycznych należy stwierdzić, że proponowa-

ny rozwój sektora efektywnego energetycznie budownictwa, zwłaszcza jakościowo 

zgodnie ze scenariuszem 2., może być szansą nie tylko ze względu na ewidentne 

korzyści ekonomiczne (i ekologiczne), ale także ze względu na bezpieczeństwo ener-
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getyczne kraju, wykonalne nie tylko technicznie, ale także fi nansowo. Może on być 

szczególnie atrakcyjny politycznie ze względu na ograniczone konsekwencje bilan-

sowe w pierwszych latach wdrażania, co daje czas i powinno pozwolić na przepro-

wadzenie odpowiedniej skali procesów transformacyjnych w starych i politycznie 

trudnych sektorach związanych z energetyką wielkoskalową.

Problem fi nansowania w przypadku bardzo rozproszonych przedsięwzięć adre-

sowanych do budynków efektywnych energetycznie wygląda bowiem diametralnie 

inaczej niż w wielkiej energetyce. Ryzyko dla części pojedynczych inwestorów może 

być oceniane jako wysokie, jednakże ze względu na swą mikroskalę w porównaniu do 

energetyki i ogromną powtarzalność, charakteryzować się ono będzie małą dolegli-

wością dla systemu fi nansowego państwa. Problemem może być wyższy koszt trans-

akcyjny i zabezpieczenie kredytodawców przed masowymi problemami inwestorów 

– tu potrzebna jest adekwatna polityka wspierająca (osłonowa) ze strony państwa.

W szczególności wsparcie ze strony państwa powinno mieć charakter:

1. Informacyjny:

a. Upowszechnianie informacji nt. zasadności budownictwa zeroenergetyczne-

go, a następnie plus-energetycznego wśród inwestorów budownictwa jedno-

rodzinnego, zwłaszcza w rejonach wiejskich i podmiejskich,

b. Upowszechnianie informacji o typowych rozwiązaniach technicznych budyn-

ków zeroenergetycznych i plus-energetycznych,

c. Stworzenie e-centrów informacji i doradztwa w tym zakresie, z wykorzysta-

niem zasobów kompetencyjnych agencji poszanowania energii.

2. Regulacyjny, w szczególności przez:

a. Uwolnienie cen energii dla gospodarstw domowych, zwiększenie udziału od-

biorców w nakładach związanych z przyłączaniem do 50% nakładów,

b. Zaostrzanie norm budowlanych zwłaszcza w zakresie wymagań dotyczących 

tych części inwestycji, które są szczególnie trudne lub kosztowne do przy-

szłej modernizacji, a więc skorupy budynku i instalacji wewnętrznych, w tym 

zwłaszcza budynków wielorodzinnych,

c. Czasowe wprowadzenie zasad obrotu energią wyprodukowaną w budynkach, 

ograniczających koszty transakcyjne, np. rezygnacja z obowiązku założenia 

działalności gospodarczej i związanych z tym obciążeń (podatki, ZUS), zgoda 

na wdrożenie taryfy „netto”, w której przedmiotem rozliczeń jest tylko różnica 

bilansowa energii pomiędzy budynkiem i siecią energetyczną itp.

d. Stymulację rozwoju konkurencji na rynku dostaw materiałów i urządzeń oraz 

usług adresowanych do bardzo efektywnego energetycznie budownictwa, np. 

przez odpowiednie stawki podatków, czasowe zwolnienia dla nowych uczest-

ników rynku,

e. Rozwój „sieci inteligentnych” w miejsce „inteligentnego pomiaru”.
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3. Organizacyjny:

a. Rozwój szkolnictwa w zakresie bardzo efektywnych energetycznie budynków,

b. Stworzenie warunków do funkcjonowania fi rm integrujących przedsięwzięcia 

związane z budową budynków bardzo efektywnych energetycznie np. typu 

ESCO,

c. Tworzenie warunków do rozwoju konkurencyjnego rynku dostaw i usług adre-

sowanych do bardzo efektywnych energetycznie budynków, np. elektroniczny 

rynek usług projektowych,

d. Możliwość uczestniczenia w zintegrowanych (grupowych) zakupach dostaw 

i usług,

e. Rozwój usług leasingowych w odniesieniu do wyposażenia budynków bardzo 

efektywnych energetycznie, a w szczególności plus-energetycznych.

4. Finansowy:

a. Wzmocniony środkami pochodzącymi z handlu emisjami CO
2
 (ETS) zestaw in-

strumentów wsparcia aktualnie realizowany przez NFOŚiGW,

b. Gwarantowanie kredytów i pożyczek.
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8. Efekty makroekonomiczne w całej GN

Warty podkreślenia jest fakt, że wg autorskich założeń po roku 2030 ceny ener-

gii elektrycznej będą istotnie malały (dotyczy wszystkich scenariuszy cenowych W1, 

W2 i W2). Jest to konsekwencją zmian struktury majątku wytwórczego na bardziej 

efektywny i mniej emisyjny, a także założenia, że wdrożony będzie co najmniej scena-

riusz 1. rozwoju budownictwa zeroenergetycznego i następnie plus-energetycznego 

ograniczające nadmierny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną wytwarza-

ną systemowo (zwłaszcza w sytuacji dynamicznego rozwoju transportu elektryczne-

go po roku 2020 w Polsce). Gdyby takiego założenia nie zrealizowano, niezbędnym 

byłoby skorygowanie zapotrzebowania na moc, np. dla roku 2040 o ponad 7 tys. MW 

tj. do poziomu ok. 54 tys. MW (60 tys. MW z rezerwami mocy).

Gdyby nie zrealizowano scenariusza racjonalizacji zapotrzebowania na moc 

elektroenergetyczną konieczną byłaby kolejna grupa inwestycji (w źródła lub moż-

liwości importowe), a ceny energii elektrycznej zamiast ulec ograniczeniu mogłyby 

utrzymywać się na poziomie roku 2030 lub nadal wzrastać. Wg opinii autora wzrost 

cen mógłby sięgać 10% w przypadku możliwości korzystania z dodatkowego im-

portu oraz nawet 25% przy braku takiej możliwości, powodując bardzo poważne 

skutki w całej GN, prowadząc do utraty konkurencyjności i obniżenia atrakcyjności 

dla podejmowania działalności gospodarczej, a tym samym z pewnym opóźnie-

niem powodując obniżenie popytu i doprowadzając do bezużyteczności inwesty-

cji wytwórczych w elektroenergetyce po zbyt krótkim czasie ich wykorzystywania 

(majątek osierocony).

Gdyby ceny energii elektrycznej miały być wyższe niż założono w przyjętych sce-

nariuszach, to wszystkie wyniki dotyczące analiz możliwości uniknięcia kosztów do-

staw energii do budynku na skutek ich budowy w standardach efektywnych ener-

getycznie uległyby jedynie wzmocnieniu. Wtedy, zakładając racjonalność strategii 

gospodarczych kraju, a w konsekwencji regulacji gospodarczych, nastąpić powinna 

intensyfi kacja rozwoju działań efektywnościowych, w tym w budownictwie co naj-

mniej do założeń wynikających ze scenariusza 2. w zakresie rozwoju budownictwa 

zeroenergetycznego, a następnie plus-energetycznego. Konsekwencją takich decy-

zji byłoby redukowanie popytu na energię elektryczną, tzn. przesuwanie linii wyzna-

czających krańcowe źródła podażowe i tym samy ograniczanie cen (rys. 18).

Gdyby skala efektów dla systemu elektroenergetycznego odpowiadała założe-

niom scenariusza 2., to w roku 2040 zapotrzebowanie na moc elektryczną ze źródeł 

systemowych (część zapotrzebowania mocy byłaby pokrywana ze źródeł pracują-

cych w budynkach plus-energetycznych) byłaby ograniczona do poziomu ok. 43 tys. 

MW (a z rezerwami ok. 49 tys. MW), powodując dalsze obniżenie cen hurtowych o ok. 

5-10% w przypadku możliwości wyprowadzenia nadwyżek mocy na eksport lub na-

wet o 30-50% w przypadku braku takiej możliwości.
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Oczywistym jest, że konsekwencji tego typu zmian byłoby wiele. Jako najważniej-

sze wymienić należy:

• Znaczny wzrost konkurencyjności GN (w konsekwencji pewna korekta w górę po-

pytu na energię elektryczną),

• Znaczne zmiany marż handlowych dla źródeł energii elektrycznej,

• Zmiany w bilansie handlowym kraju (handel energią elektryczną i paliwami użyt-

kowanymi w transporcie),

• Znaczna dywersyfi kacja struktury paliwowej źródeł energii elektrycznej (w konse-

kwencji większego wpływu na tę strukturę inwestycji realizowanych w warunkach 

polityki 3*20),

• Znaczna dywersyfi kacja struktury własnościowej źródeł energii elektrycznej 

(w tym właścicieli budynków plus-energetycznych),

• Istotne przesunięcie i oszczędność nakładów i kosztów z sektora wytwarzania 

energii do sektora efektywnego budownictwa.

Reasumując, widać wyraźnie, że aktualnie dwie konkurencyjne koncepcje bilan-

sowania potrzeb energetycznych (scentralizowana, oparta na źródłach wielkiej mocy 

powiązanych z odbiorcami systemami przesyłu i dystrybucji i zdecentralizowana, 

oparta na wysokiej efektywności zapotrzebowania na energię i jej bilansowaniu ze 

źródeł zlokalizowanych możliwie blisko miejsca występowania potrzeby) tworzą dla 

siebie podstawowe zagrożenia biznesowe, determinując jednocześnie wysoki po-

ziom niepewności w całych łańcuchach dostaw z nimi związanych. W konsekwencji 

zarówno inwestycje w system dostaw energii jak i przedsięwzięcia klasy budynek ze-

roenergetyczny obciążone są dodatkowymi kosztami z tym ryzykiem związanymi, 

a rynki nie rozwijają się z racjonalną dynamiką:

• Zbyt duża część inwestycji jest skazana na nietrafność lub

• Zbyt duża liczba inwestycji nie jest podejmowana. 

Jest to sytuacja, która ze względu na szkody makroekonomiczne i konsekwencje 

społeczne wymaga interwencji na poziomie polityki gospodarczo-społecznej państwa. 

Wydaje się zasadnym, aby decyzje w tym zakresie podejmować również z uwzględ-

nieniem aspektów związanych z ryzykiem. Szczególnymi, a często pomijanymi w ana-

lizach o charakterze systemowym, cechami ryzyka są dotkliwość straty, którą może 

spowodować wystąpienie zdarzenia dla konkretnego przedsięwzięcia inwestycyjnego 

oraz ekspozycja na ryzyko jako oszacowanie maksymalnej straty, którą może ponieść 

cały organizm gospodarczy podejmujący decyzje inwestycyjne. Przy analizie takich 

problemów jak wybór ile i gdzie powinno być energetyki rozproszonej (w tym budy-

nek zeroenergetyczny), a ile i gdzie energetyki scentralizowanej te aspekty wydają się 

szczególnie istotne, jeżeli nie kluczowe. Dlatego należy zidentyfi kować co najmniej ta-

kie uwarunkowania alternatywnych inwestycji (z którymi wiąże się analizy ryzyka) jak:
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1. Skala, koncentracja nakładów,

2. Komplementarność przedsięwzięć,

3. Utrata zdolności bilansowania potrzeb energetycznych,

4. Możliwość wycofania się z inwestycji w przyszłości,

5. Kompatybilność z nadrzędnymi procesami rozwojowymi, 

6. Synergie z procesami rozwojowymi przebiegającymi równolegle,

7. Zdolność fi nansowania wszystkich komplementarnych inwestycji, alokacja kosz-

tów,

8. Protesty i strajki.
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9. Podsumowanie

Porównując dwie generalne kategorie inwestycji:

1. Budynki zeroenergetyczne, powodujące dodatkowe nakłady na uzyskanie bardzo 

wysokiej efektywności energetycznej oraz zdolność generacji energii (jako kom-

ponent koncepcji rozwoju energetyki rozproszonej),

2. Źródła energii zewnętrznej oraz systemy dostawy energii, pozwalające pokryć za-

potrzebowanie budynków o energochłonności zgodnej z aktualnie obowiązujący-

mi przepisami (jako komponent koncepcji rozwoju energetyki scentralizowanej),

Można stwierdzić jakościowo, że:

1. Inwestycje związane z budynkiem zeroenergetycznym mają charakter rozproszony 

i pomimo, że są dyskretne (decyzja o budowie każdego budynku jest podejmowana 

osobno) to z punktu widzenia systemowego (makrogospodarczego) są podejmowa-

ne w sposób ciągły i powtarzalny, co umożliwia ewentualne dostosowanie później-

szych decyzji inwestycyjnych do nowych warunków rynkowych (o ile wystąpią). 

 Inwestycje związane z systemowym wytwarzaniem energii i jego dostawą są zna-

cząco bardziej skoncentrowane, a koncentracja ta narasta w miarę oddalania się 

lokalizacji inwestycji od miejsca końcowego przeznaczenia energii (tu budynku), 

począwszy od układu służącego bezpośredniej dostawie (np. przyłącza energe-

tycznego), poprzez system transportu (przesyłania), skończywszy na źródle ener-

gii. Dodatkowo budynek o aktualnym standardzie zapotrzebowania na energię 

najczęściej powoduje konieczność zwielokrotnienia systemów dostaw (np. jed-

nocześnie system elektroenergetyczny, gazowniczy i ciepłowniczy), ponieważ 

substytucja nadmiarowego zużycia szlachetnych form energii do prostych funk-

cji (np. ogrzewania) uzasadnia budowę systemów dostaw tanich postaci energii 

(często energii odpadowej).

2. Inwestycje w budownictwo zeroenergetyczne wymagają rozwoju rynku dostaw 

szeregu komponentów budowlanych i energetycznych oraz technologii i usług 

z tym związanych. Ze względu na charakter produktów, zjawiska zachodzące na 

tych rynkach najczęściej mają (lub mogą mieć) charakter konkurencyjny, a źród-

ła pochodzenia dostaw i usług są rozproszone. W łańcuchu wartości kluczowym 

ogniwem są przedsiębiorstwa produkcyjne zdolne do wielkoskalowej produkcji 

i wdrażania postępu technologicznego. Ze względu na systemy logistyki związa-

ne z tymi produktami lokalizacja tych przedsiębiorstw jest możliwa w dowolnym 

miejscu gospodarki światowej. W związku z tym ceny produktów są determino-

wane na rynku światowym. Usługi mają charakter bardziej lokalny. 

 Inwestycje związane z wytwarzaniem i dostawami energii wymagają komple-

mentarnych decyzji związanych z pozyskaniem energii pierwotnej (np. budowa 
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kopalń, instalacji wzbogacania uranu), transportem energii pierwotnej (np. sy-

stemy kolejowe, rurociągi), operacyjnym magazynowaniem (np. składy węglowe, 

magazyny gazu), doprowadzeniem mediów pomocniczych (np. woda, kataliza-

tory), zagospodarowaniem odpadów (np. odpadów paleniskowych, CCS), wypro-

wadzeniem mocy (np. sieć elektroenergetyczna NN, magistrale gazowe), rezer-

wowaniem (np. rezerwy mocy o różnej gotowości pracy). Ze względu na często 

występujące warunki monopolu naturalnego, inwestycje te są realizowane na te-

renie kraju i lokalnie. Niezbędny jest również rozwój usług i dostaw urządzeń do 

konwersji energii (np. kotły, turbiny, reaktory), jak również przesyłania energii (np. 

rury preizolowane, kable, transformatory). Na te dostawy i usługi istnieje rynek 

światowy.

3. Inwestycje związane z budynkiem zeroenergetycznym tworzą sytuację technicz-

ną, w której większość bardzo ograniczonych potrzeb energetycznych jest rea-

lizowana dostawami ze źródeł funkcjonujących w miejscu występowania tych 

potrzeb. Powoduje to, że o ile zorganizowane zostaną pewne zdolności maga-

zynowania lub ograniczonego rezerwowania dostaw (np. wzajemnie pomiędzy 

budynkami) inwestycje takie nie są narażone na utratę zdolności bilansowania 

energii lub konsekwencje utraty zdolności są systemowo pomijalne. 

 Przeciwnie wygląda sytuacja w przypadku inwestowania w system dostaw ener-

gii z zewnątrz. Prawdopodobieństwo utraty zasilania i narastania negatywnych 

tego konsekwencji rośnie w miarę wzrostu odległości źródła energii od budynku 

(budynków) i wzrostu jego mocy. Wynika to z przyrastania liczby miejsc, w któ-

rych może pojawić się przerwa w dostawach (również w wyniku aktów terroru 

lub strajków) oraz przyrastania liczby zasilanych budynków. Nie dotyczy to bu-

dynków, które są zasilane ze źródeł własnych (lub mają takie źródło w rezerwie), 

pomimo, że nie są budynkami zeroenergetycznymi.

4. Inwestycje związane z budynkiem zeroenergetycznym są realizowane „na miarę” 

indywidualnej potrzeby końcowej i w przypadku zmian na rynku kolejne inwesty-

cje nie muszą być realizowane lub mogą być zmodyfi kowane. 

 Inwestycje związane z dostawami energii do budynku, w miarę oddalania się od 

miejsca końcowego przeznaczenia energii najczęściej są przewymiarowane. Wy-

nika to z poszukiwania efektu ekonomicznego w skali technicznej tego typu in-

westycji, co nie odpowiada dynamice rozwoju rynku. Klasycznym przykładem jest 

proces uciepłownienia nowych rozległych obszarów z założoną dostawą ze źródła 

centralnego, który wymaga budowy dużego źródła i dużych zdolności przesyło-

wych już w sytuacji, gdy znakomita większość odbiorców jeszcze nie istnieje. Po-

woduje to, że niekorzystna zmiana na rynku prowadzi do pojawiania się mocy 

zbędnych - „majątku osieroconego”, z którymi nie ma co zrobić.
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5. Inwestycje związane z budynkiem zeroenergetycznym są kompatybilne z nad-

rzędnym procesem przechodzenia gospodarki przemysłowej w informacyjną 

(poprzemysłową), ponieważ rozwiązania techniczne, których wymagają dobrze 

dystrybuujące technologie, technikę i ryzyko, a jako intelektualnie zaawansowa-

ne prowadzą do mniejszego uzależnienia społeczeństwa od dostępu do zaso-

bów naturalnych oraz struktur przemysłowych (zwłaszcza monopolistycznych). 

Inwestycje te mają także istotnie korzystny wpływ na realizację wyższego rzędu 

potrzeb społecznych takich jak budowa społeczeństwa obywatelskiego oraz bez-

pieczeństwo energetyczne (przez rozpraszanie i różnicowanie wykorzystywanych 

zasobów) i ekologiczne (przez ograniczenie zużycia energii i wzrost udziału OZE 

w bilansach). 

 Inwestycje związane z wytwarzaniem i dostawą energii do budynków z zewnątrz 

stwarzają szansę na rozwój konkurencji na hurtowych rynkach energii (prze-

de wszystkim elektrycznej). Pod warunkiem wybudowania długodystansowych 

połączeń (np. TEN) tworzy to warunki dostępu do najtańszych, odległych źródeł 

energii (np. na rynku europejskim i/lub afrykańskim) stabilizując ceny i podnosząc 

bezpieczeństwo dostaw energii przez dywersyfi kację jej źródeł. Benefi cjentem 

tego typu dostaw energii są w pierwszej kolejności duże organizmy gospodarcze 

o wysoko skoncentrowanych potrzebach energetycznych (wielki przemysł, wiel-

kie aglomeracje miejskie).

6. Inwestycje związane z budynkiem zeroenergetycznym pozostają w synergii z ta-

kimi procesami jak np.: zagospodarowanie energii odpadowej i odpadów powsta-

jących w gospodarstwach domowych, racjonalizacja gospodarki wodą w gospo-

darstwie domowym, podnoszenie inteligencji budynku przez jego informatyza-

cję, rozwój transportu opartego o napęd elektryczny, rozwój sieci inteligentnych 

– „smart grid” 

 Inwestycje związane z wytwarzaniem i dostawą energii do budynków pozosta-

ją w synergii z takimi np. procesami jak: rozwój inteligentnego opomiarowania - 

„smart metering”, rozwój wielkoskalowych spalarni odpadów komunalnych, pod-

noszenie inteligencji budynków przez ich informatyzację.

7. Inwestycje związane z budynkiem zeroenergetycznym są zdecydowanie bardziej 

rozproszone co powoduje, że pomimo wyższej jednostkowej wartości, koncentra-

cja nakładów w czasie jest znacząco niższa niż koncentracja kompleksowych na-

kładów związanych z dostawami energii z zewnątrz. Lista interesariuszy związa-

nych z budową zeroenergetycznych budynków może być bardzo rozbudowana. 

Poza właścicielem budynku, wykonawcami inwestycji i dostawcami z inwestycją 

związanymi, mogą to być np. państwo (unikanie inwestycji w stronę podażową 

energii, bezpieczeństwo energetyczne, ekologia, rozwój gospodarki), gmina (po-
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datki, lokalny rynek pracy), fundusze środowiskowe (ochrona środowiska), czy też 

instytucje fi nansujące w formule ESCO - TPF. Jest to z jednej strony szansa na takie 

rozłożenie ciężarów inwestowania, aby każdy z interesariuszy uzyskał co najmniej 

oczekiwane korzyści, ale z drugiej strony komplikuje znacząco proces uzgadnia-

nia współpracy, generując wysokie koszty transakcyjne. Wydaje się, że w takiej 

sytuacji koniecznym jest rozwój funkcji integracyjnych, które realizowane mogą 

być przez władze publiczne lub podmioty typu ESCO. Koszty ponoszone w związ-

ku z inwestycjami w budynek zeroenergetyczny w znaczącej części pozostawać 

będą na rynku lokalnym lub krajowym ponieważ w mnogości dostaw i usług 

z tym związanych jest dużo miejsca na konkurencyjne dostawy z tych rynków. 

 Wysoka koncentracja nakładów inwestycyjnych po stronie dostaw energii powo-

duje, że cały polski system energetyczny jest w stanie pozyskać fi nansowanie tyl-

ko dla części niezbędnych przedsięwzięć. Kolejne przedsięwzięcia związane będą 

z istotnym wzrostem kosztów fi nansowania, co powodować będzie wzrost cen 

energii i utratę konkurencyjności. Dodatkowo, wyspecjalizowane usługi dostaw 

w znacznie większej części realizowane będą przez dostawców międzynarodo-

wych co prowadzi do znaczącego wyprowadzenia zasobów ekonomicznych poza 

krajowy obszar gospodarczy.

8. Inwestycje związane z budynkiem zeroenergetycznym są wolne od ryzyka strajku 

czy protestu społecznego, a także w ograniczonym stopniu narażone są na akty 

terroru (mała spektakularność). 

 Inwestycje w dostawy energii do budynku są narażone na takie protesty w sposób 

zróżnicowany w różnych ogniwach łańcucha wartości i w związku ze zróżnico-

wanymi technologiami. Można oczekiwać, że szczególnie wrażliwe na tego typu 

zdarzenia będą: kopalnie, transport kolejowy, elektrociepłownie, źródła jądrowe, 

spalarnie śmieci, lądowe farmy wiatrowe, bio-gazownie rolnicze Jako mniej wraż-

liwe wymienić należy dostawy paliw węglowodorowych, lokalne kotłownie. Ze 

względu na spektakularność i dokuczliwość konsekwencji, obiekty „wielkiej ener-

getyki” są zagrożone aktami terroru i w związku z tym wymagają odpowiedniego 

nadzoru.

Biorąc powyższe pod uwagę uznać należy, że w przypadku wystąpienia nieko-

rzystnych dla inwestycji w budynek zeroenergetyczny zdarzeń tak dotkliwość jak 

i ekspozycja na ryzyko całej gospodarki są znacząco mniejsze niż w przypadku wy-

stąpienia zdarzeń niekorzystnych dla inwestycji związanych z dostawą energii na po-

trzeby budynku o aktualnym standardzie z zewnątrz.

Racjonalnie silny rozwój energetyki rozproszonej, której komponentem jest bu-

dynek zeroenergetyczny, a następnie budynek plus-energetyczny jest dla gospo-

darki Polskiej racjonalny ze względu na kompensację bardzo wysokiej dotkliwości 
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i ekspozycji na ryzyko, związane z rozwojem systemowych źródeł energii, zwłaszcza 

wielkoskalowych. Na poziomie państwa należy więc wspierać i intensyfi kować wszel-

kie przedsięwzięcia związane z podnoszeniem efektywności energetycznej końco-

wych użytkowników i lokalnym wytwarzaniem energii, tworząc stabilne warunki 

dla długoterminowego rozwoju branż gospodarczych z takim kierunkiem rozwoju 

związanych. Stworzenie takich warunków prowadzić powinno do uwiarygodnienia 

perspektyw rozwoju rynków dostaw i usług związanych z budowaniem i eksploa-

tacją budynku zeroenergetycznego i plus-energetycznego, prowadząc do systema-

tycznego ograniczania kosztów dostaw wynikających zarówno z procesów uczenia 

rynku, efektu skali jak i konkurencji. Prowadzić to powinno do dodatniego sprzężenia 

zwrotnego i dalszego uatrakcyjnienia tego rynku, a w konsekwencji również znaczą-

cego wzrostu dochodów budżetowych.

Polityka taka nie oznacza eliminacji systemów scentralizowanych, ale wymaga ich 

optymalizacji ze względu na nowe funkcjonalności i uwarunkowania procesu trans-

formacji. Docelowo dominującym systemem scentralizowanym powinien zostać 

system elektroenergetyczny. Systemy dystrybucyjne, ciepłowniczy i gazowniczy po-

winny być co najwyżej dociążane na aktualnym obszarze geografi cznym lub ograni-

czane w miarę podnoszenia sprawności generacji energii elektrycznej, wzrostu kosz-

tów dystrybucji rurociągowej i ograniczania popytu na energię ze strony podnoszą-

cych swą średnią efektywność budynków istniejących. Podstawowe funkcjonalności 

systemów scentralizowanych to bezpieczeństwo zasilania w energię (system nabiera 

charakteru rezerwowego w stosunku do mikrosystemów rozproszonych), zasilanie 

odbiorców o skoncentrowanej mocy (wielkie aglomeracje i przemysł), utrzymywa-

nie standardów jakościowych zasilania (np. częstotliwość, harmoniczne, moc bierna). 

Dlatego też bardzo ostrożnie należy podchodzić do inwestycji systemowych o du-

żej mocy w lokalizacjach wymuszających wybudowanie nowej infrastruktury w celu 

doprowadzenia energii pierwotnej i wyprowadzenia mocy przetworzonej. Należy 

możliwie długo korzystać z istniejących składników majątkowych pomimo pewnego 

wzrostu kosztów operacyjnych i utrzymania, w ostateczności prowadząc inwestycje 

odtworzeniowe z ewentualną zmianą rodzaju energii pierwotnej. 

Warto podkreślić, że większość przedsiębiorstw ciepłowniczych aktualnie uznaje, 

że nowe tereny o intensywności zabudowy mniejszej niż 1,2 (stosunek powierzch-

ni użytkowej zabudowy do powierzchni terenu) nie nadają się ekonomicznie do 

uciepłownienia przez przyłączenie do systemów ciepłowniczych. Unika się często 

uciepłownienia terenów o intensywności poniżej 2,5. Wynika to nie tylko z kosztów 

uciepłownienia, ale głównie z wysokiego ryzyka nie osiągnięcia na danym terenie 

zakładanego łącznego zapotrzebowania lub co najmniej jego znaczącego rozciąg-

nięcia w czasie. Takie zasady funkcjonują dla szacunkowej zabudowy o standardo-

wej efektywności energetycznej, tj. o współczynniku energii do celów ogrzewania na 

skutecznym poziomie 100-150 kWh/m2 p.u./rok. Oznacza to, że za progową uznaje 
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się wartość zapotrzebowania 120-180 kWh/a/m2 powierzchni terenu. Taką wartość 

uzyskuje budynek pasywny o mocy ≤ 10 W/m2 i zużyciu energii ≤ 15 kWh/m2·rok 

o powierzchni 8-12 krotnie przekraczającej powierzchnię działki. Oznacza to, że 

zgodnie z aktualnymi kryteriami przedsiębiorstw energetycznych nie opłacało by się 

przyłączać do sieci ciepłowniczych nowych obszarów zabudowanych nawet 10-15 

kondygnacyjnymi budynkami pasywnymi. 

Zaoszczędzone w ten sposób zasoby inwestycyjne (gromadzone głównie 

w przedsiębiorstwach energetycznych i bankach) należy co najmniej w części prze-

suwać w kierunku szeroko rozumianej energetyki rozproszonej w tym budynko-

wej. Dlatego również zamiast nadmiernie koncentrować siły i środki ma walce ws. 

zwiększania uprawnień do przydziału darmowych emisji CO
2
 dla wielkoskalowych 

projektów energetycznych należy się skoncentrować nad celowym wydatkowaniem 

środków pozyskiwanych przez państwo z ETS. Udział wszystkich podmiotów ener-

getycznych w ETS pozwala na pozyskanie przez SP znaczących przychodów z tego 

tytułu, które z kolei stanowić powinny podstawę na uruchomienie (współfi nansowa-

nie różnymi metodami) m.in. rozwoju energetyki rozproszonej, inteligentnych sieci 

elektroenergetycznych w odpowiedni sposób integrujących te budynki z systemem 

elektroenergetycznym oraz rozbudowy sieci NN i połączeń transgranicznych z syste-

mami energetycznymi UE. Zasoby fi nansowe związane z obowiązkiem udziału OZE, 

energii wytworzonej w skojarzeniu i mechanizmu białych certyfi katów w bilansach 

przedsiębiorstw energetycznych, środki zaoszczędzone na zbędnych inwestycjach 

energetycznych oraz zgromadzone w konsekwencji powszechnego wdrożenia ETS 

stanowią tu podstawę wykonalności / wiarygodności takiej polityki. Uzupełnienie tej 

podstawy odpowiednią strategią regulacyjną (np. skorygowane normy budowlane) 

i informacyjną państwa, umożliwić powinno stymulację rozwoju rynku z gwałtownie 

narastającym udziałem zasobów prywatnych, pozwalając zachować środki publicz-

ne dla celów regulacyjnych dynamiki zmian (np. incydentalnie podtrzymanie plano-

wanego tempa rozwoju rynku).
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10. Wnioski końcowe

Zbiór budynków stanowi perspektywiczne, atrakcyjne ekonomicznie i ekologicz-

nie źródło energii, zdolne uczestniczyć w bilansowaniu potrzeb własnych, a także 

potrzeb systemu elektroenergetycznego i transportowego. Nie oznacza to eliminacji 

funkcji elektroenergetycznych źródeł systemowych, ale wymaga sprecyzowanego 

podziału funkcji pomiędzy źródła różnej kategorii i stabilnej polityki regulacji zmian 

relacji pomiędzy nimi. Jest to konieczne, aby uniknąć katastrofalnie błędnych dla go-

spodarki narodowej decyzji inwestycyjnych, blokujących rozwój perspektywicznych 

dziedzin na rzecz nadmiernej ochrony dziedzin schyłkowych. Szacowane udziały 

energii elektrycznej wytwarzanej w budynkach plus-energetycznych w krajowym 

bilansie energii elektrycznej w roku 2040 przedstawiono na rysunkach poniżej.

1. Atrakcyjność dla GN bardzo efektywnego energetycznie budownictwa jako źród-

ła energii, wymaga uwzględnienia w długoterminowej całościowej polityce pań-

stwa i integracji branżowych polityk cząstkowych, takich jak:

a. Polityka energetyczna,

b. Polityka ekologiczna,

c. Polityka transportowa,

d. Polityka budownictwa,

e. Polityka przemysłowa,

f. Polityka rozwoju terenów wiejskich,

oraz polityk funkcjonalnych takich jak:

g. Polityka rozwoju nauki,

h. Polityka pracy,

i. Polityka fi nansowa.

2. Uzyskanie bardzo systemowo opłacalnych ekonomicznie oraz uzasadnionych 

efektami ekologicznymi, z zakresu bezpieczeństwa energetycznego i konkuren-

cyjności GN, skumulowanych efektów systemowych wymaga wsparcia z poziomu 

państwa wymienionymi w rozdziale 7. 
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3. Ze względu na przesunięte w czasie skumulowanych efektów systemowych kon-

sekwencji intensywnego rozwoju budownictwa bardzo efektywnego energetycz-

nie, jest czas, w którym można dokonać trudnych transformacji w schyłkowych 

dziedzinach gospodarki energetycznej. Nie oznacza to możliwości zaniechań 

i spowalniania procesów transformacyjnych.

Budynek pasywny i zeroenergetyczny stanowią etapy pośrednie na drodze docho-

dzenia budownictwa do funkcji rozproszonych, istotnych systemowo źródeł energii 

i należy to uwzględnić w procesie kształtowania ww. polityk. Prawdopodobną ścież-

kę rozwoju standardów gospodarki energetycznej w budownictwie przedstawiono 

na rysunku poniżej.

1. Budynki pasywne i o standardzie energetycznym wyższym wymagają połączenia 

jedynie z systemem elektroenergetycznym. Biorąc pod uwagę fazę przekształca-

nia budynków do standardu plus-energetycznego nie należy rezygnować z przy-

łączania budynków zeroenergetycznych do tego systemu.

2. Pod warunkiem usunięcia podstawowych barier, związanych ze sposobem regu-

lacji działalności przedsiębiorstw energetycznych (wnioski 4. rozdz. 4.3.), unie-

możliwiających dostęp do korzyści ekonomicznych inwestorom, budowa jedno-

rodzinnych budynków zeroenergetycznych powinna być opłacalna obecnie, o ile 

wykorzystana będzie możliwie najtańsza oferta dostaw i usług związanych z taką 

budową.

3. Rozwój budownictwa bardzo efektywnego energetycznie wymaga bardzo sze-

rokiego zestawu dostaw i usług. Polityka państwa, powinna stymulować rozwój 

konkurencyjnych ofert w tym zakresie z terenu gospodarki polskiej. Wymaga to 
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tworzenia systemowych warunków dla przemysłów tych branż, pozwalających na 

możliwie stabilny rozwój. Jednym z elementów takiego wsparcia, powinna być 

dbałość o możliwie niskie koszty energii, m.in. w wyniku tych samych działań, któ-

re sprzyjają rozwojowi inwestycji w budownictwo bardzo efektywne energetycz-

nie, a dotyczące eliminacji barier związanych ze sposobem regulacji działalności 

przedsiębiorstw energetycznych (wniosek 4.a.ii. rozdz. 4.3.).
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11. Zakończenie 

Polski model reglamentacji rynku energii został zaprojektowany w oparciu o na-

jefektywniejsze standardy regulacyjne funkcjonujące w innych krajach europejskich. 

Jego ostateczny kształt zawarto w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo Ener-

getyczne. Jednym z jej kluczowych założeń było „utworzenie niezależnego organu re-

gulacyjnego, jakim został Prezes Urzędu Regulacji Energetyki”5, którego niezależność 

ustrojowa, jak również zakres kompetencji były szersze niż wynikało to z dyrektyw sek-

torowych6. Jednakże obecnie w związku z występowaniem w niej reguł pochodzących 

z różnych zmian, poprawek, aktów ponadnarodowych itd. należy stwierdzić, iż zawarty 

w niej system aksjo-normatywny składa się z elementów, które wyszły z użycia, obo-

wiązują, zostały niedawno dodane, a ich treść jest w dużym stopniu wzajemnie nie-

skoordynowana. Jest więc ona pewnego rodzaju przykładem asynchronii normatyw-

nej, czego wyrazem jest anachroniczność nieadekwatnej już ale ciągle obowiązującej 

poprzez jej treść polityki energetycznej z przed Kioto7 wchodzącej w konfl ikt z nowym 

postrzeganiem rynku, jako rozproszonych źródeł opartych na energii z zasobów od-

nawialnych. Można by uznać, jak niektórzy że zgodność prawa energetycznego z dy-

rektywami UE jest jedynie pozorna8, a tym samym zawarta w niej treść normatywna 

utraciła koherencje i staje się tym samym chaotyczna, czyli jest swego rodzaju anomią 

sensu stricto w rozumieniu Durkheimowskim9. Należy tu zaznaczyć, iż taki stan jest po-

wodowany licznymi zmianami Ustawy z 10 kwietnia 1997 r. oraz wydaniem ponad 20 

obowiązujących i 50 archiwalnych rozporządzeń wykonawczych.

Model regulacji polskiego rynku energetycznego, jest jednakże zawarty też 

w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska10, ustawie z dnia 

22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplar-

nianych i innych substancji11, ustawie z 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, 

produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach 

zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym12.

Nie można też nie wspomnieć o przejawach reglamentacji wyrażających się poprzez 

akty i strategie rządowe, które oddziałują w sposób pośredni na proces stosowania 

5 Elżanowski F.; Polityka Energetyczna. Prawne Instrumenty realizacji; Lexis Nexis; Warszawa 2007 r.; s. 23.

6 Dyrektyw 96/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 19 grudnia 1996 roku. W sprawie jed-

nolitych zasad wewnętrznego rynku energii elektrycznej.

7 Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change; Kyoto 11 December 1997.

8 Walaszek Pyzioł, A.; Świadczenie usług przesyłowych w prawie Unii Europejskiej i w polskim prawie energetycz-

nym; PUG 2001; nr.7; s. 9. 

9 Durkheim E.; Suicide- A study in Sociology; The free press; New York 1979r.; s. 241-277.

10 Ustawa Prawo ochrony środowiska; 27 kwietnia 2001 r.; Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm. 

11 Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych 

substancji; Dz. U. Nr. 281, poz. 2784.

12 Ustawa z 16 lutego o 2007 r. zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach 

postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym; 

Dz. U. Nr. 52, poz. 343.
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prawa przez organy regulacyjne, takie jak „Polityka rządu RP dla Przemysłu naftowe-

go w Polsce”13, „Polityka dla przemysłu gazu ziemnego”14 „Polityka Energetyczna Polski 

do 2025 r.”15, regulacja podsektorowa w postaci „Programu dla Elektroenergetyki”16, 

oraz polityka wspólnotowa i zawarta w dyrektywach UE. Oświadczeniem wpływa-

jącym na regulację rynku nie wprost jest wola właściciela w postaci Ministra Skarbu 

Państwa i jej oddziaływanie na przedsiębiorstwa sektorowe od niego zależne17, na 

przykład realizacja celu takiego, jak konsolidacja grup energetycznych. 

Rys. ...Koncepcja Rynku Energii18

Obecna struktura rynku energii wyrażająca się również w pewnym stopniu w po-

wyższym modelu regulacji jest scentralizowanym, opartym na źródłach wielkiej mocy 

powiązanych z odbiorcami systemami przesyłu i dystrybucji19 archaizmem epoki mi-

nionej. Koncepcja taka de facto stanowi swego rodzaju zaszłość z czasów, w których 

głównymi siłami uderzeniowymi na wypadek wojny były wojska pancerne. Zlokalizo-

wane centralnie duże źródła energetyczne w miejscach łatwych do obrony, jak Elek-

trownia Kozienice w Świerżu Górnym, czy Elektrownia Bełchatów w Bełchatowie, czy 

nawet Elektrociepłownia Siekierki, połączone ze sobą trakcją kolejową z olbrzymimi 

placami węglowymi, a często również bunkrami umiejscowionymi pod kominami 

mogły przez długi okres czasu opierać się nieprzyjacielowi i dostarczać zasilania po-

trzebnego dla wojska i przemysłu zbrojeniowego.

Tymczasem przyszłość należy do „zero energetycznego” budownictwa i rozpro-

szonych wysokoefektywnych źródeł energii o niewielkiej mocy, którą łatwo można 

dostosować do zapotrzebowania systemu.

13 Minister Gospodarki; Polityka Rządu RP dla przemysłu naftowego w Polsce; 6 luty 2007 r.

14 Minister Gospodarki; Polityka dla przemysłu gazu ziemnego; Warszawa; 20 marca 2007 r.

15 Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z 1 lipca 2005 r. w sprawie polityki energetycznej państwa do 2025 r.; 

M. P. Nr. 42, poz 562.

16 Ministerstwo Gospodarki; Program dla elektroenergetyki; Warszawa; 27 marca 2006 r.

17 Dokument rządowy przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 7 czerwca 2005 r.

18 Żmijewski K.; Prezentacja przygotowana na dzień kogeneracji; Warszawa 2005 r. 

19 Hille E., Bryx M., Beroud A.; Analiza efektywności inwestycji w zakresie zdefi niowania poziomu zużycia energii 

budynku zużywającego energię bliską zeru - zgodnie z Dyrektywą RECAST EPBD; Warszawa 2011 r.
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„Analiza efektywności inwestycji w zakresie zdefi niowania poziomu zużycia energii 

budynku zużywającego energię bliską zeru - zgodnie z Dyrektywą RECAST EPBD”, 

Energia Polska Sp. z o.o. , Warszawa, Sierpień 2011

Załącznik: Przykładowe obliczenie efektywności ekonomicz-
nej budowy domu o zużyciu energii bliskim zeru

Założenia:

 1. Dom jednorodzinny wolnostojący na działce 800 m2;

 2. Posadowienie budynku w III zimowej strefi e klimatycznej (temp. obliczeniowa 

dla ogrzewania -20°C);

 3. Powierzchnia użytkowa 160 m2;

 4. Liczba osób zamieszkujących – 4;

 5. Budynek porównawczy:

a. Zapotrzebowanie na cele grzewcze 100 kW/m2/a,

b. Zlokalizowany identycznie jak budynek zeroenergetyczny, w odległości 100 m 

od istniejących sieci energetycznych,

c. Zasilany w sposób najkorzystniejszy dla takiego budynku tj. energią elek-

tryczną i gazem sieciowym,

d. Bez zdolności do pozyskiwania energii ze źródeł własnych,

e. O identycznych do budynku analizowanego końcowych potrzebach ener-

getycznych (komfort cieplny, funkcje gospodarstwa domowego itd.);

 6. Budynek zeroenergetyczny:

a. Przyłączony jedynie do sieci elektroenergetycznej, 

b. Zapotrzebowanie końcowe energii na:

i. Potrzeby grzewcze i chłodnicze na poziomie 15 kW/m2/a – standard bu-

dynku pasywnego,

ii. Potrzeby CWU dla 4 osób, z odzyskiem ciepła ,

iii. Wentylację z odzyskiem ciepła,

iv. Efektywne oświetlenie (CFL, LED),

v. Efektywne gotowanie elektryczne,

vi. Efektywne RTV i AGD,

vii. Standardowe potrzeby pomocnicze związane również z własnymi źró-

dłami energii,

c. Pozyskanie i gromadzenie energii:

i. Ciepło z zysków wewnętrznych, w tym procesów przetwarzania energii 

na dalsze własne potrzeby energetyczne,
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ii. Ciepła/chłodu z promieniowania słonecznego, z wykorzystaniem mate-

riałów wielofazowych,

iii. Ciepła i chłodu z pompy ciepła,

iv. Ciepła/chłodu geotermalnego przez podziemny kanał czerpiący powie-

trze wentylacyjne,

v. Energii elektrycznej z lokalnych źródeł wiatrowego i fotowoltaicznego 

zintegrowanych z baterią akumulatorów,

vi. Energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej za pomocą przyłącza 

100 m,

d. Zagospodarowanie nadwyżki energii:

i. Energia elektryczna oddawana do sieci elektroenergetycznej lub aku-

mulatora,

ii. Ciepło wykorzystywane na potrzeby ogrodnicze;

 7. Przeciętna ekspozycja na słońce i wiatr;

 8. Trwałość / roczny koszt utrzymania (% nakładów początkowych)20:

a. Konstrukcji budynku – 100 lat / 0,1% (nie stanowi o wartościach inkremental-

nych),

b. Elewacje i materiały izolacyjne – 40 lat / 0,5%,

c. Instalacje 40 lat / 1%,

d. Okna, drzwi – 20 lat / 0,1%,

e. Wyposażenie techniczne – 15 lat / 3%;

 9. Koszty dostaw i usług szacowano w cenach stałych 2011r.;

 10. Stopa dyskonta:

a. Ekonomiczna, dla podejścia długoterminowego - 3%,

b. Komercyjna, dla podejścia krótkoterminowego – 6% (nie stosowano w opraco-

waniu podstawowym);

 11. Ceny energii wg wariantu W1 prezentowanego w opracowaniu, uwzględniające:

a. Strukturę źródeł systemowych energii elektrycznej i ich sprawność przetwa-

rzania energii pierwotnej,

b. Mechanizm cenotwórczy oparty o krótkoterminowe koszty krańcowe,

c. Zinternalizowane koszty emisji CO
2
 w mechanizmie ETS;

 12. Dla energii elektrycznej oddawanej do sieci elektroenergetycznej przyjęto ta-

ryfę netto, nie uwzględniano kosztów transakcyjnych dla gospodarstw domo-

wych w tym zakresie;

 13. Rezydualne korzyści z unikania kosztów energii dla budynku zeroenergetycz-

nego względem budynku porównawczego oceniono dla okresu kolejnych 20 

lat korzystania z budynku (łącznie 50 lat), przy założeniu ich corocznej obniżki 

o 2%, stosując stopy dyskonta odpowiednio 3% i 6%;

20 W szczególności na podstawie załącznika A do CEN 15459
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 14. Straty sieciowe, potrzeby własne generacji źródeł systemowych energii elek-

trycznej i straty związane z bilansowaniem mocy w systemie (np. elektrownie 

szczytowo-pompowe) przyjęto w łącznej wysokości 18%;

 15. Moc umowną dostaw gazu dla budynku standardowego przyjęto 10m3/h, a roz-

liczenia wg taryfy W3;

 16. Oszacowano korzyść z uniknięcia średnich całkowitych kosztów budowy przy-

łącza gazowego w terenie o zabudowie rozproszonej (w odróżnieniu od opłaty 

przyłączeniowej stanowiącej do 25% tych kosztów);

 17. Nakłady początkowe związane z usługami i dostawami, oszacowano na podsta-

wie przeglądu ofert rynkowych. Wybrano oferty z grupy najniższych cen;

 18. Przyjęto, że z upływem czasu różnica cen dostaw dla budynku standardowego 

i zeroenergetycznego będzie malała w tempie 15% rocznie w wyniku rozwoju 

rynku konkurencyjnego w tym zakresie (oferta o bardzo wysokim standardzie 

będzie nabierała cech oferty standardowej), co będzie miało wpływ na nakłady 

odtworzeniowe;

 19. Koszty usług przy wymianie wyposażenia budynku w przyszłości zrównano 

z wartością złomowanych urządzeń;

 20. Nie uwzględniono kosztu fi nansowania inwestycji zgodnie z metodyką propo-

nowaną dla Dyrektywy.

Wobec oczekiwanego wzrostu kosztu energii dla jej końcowych użytkowników, 

a także rozwoju rynku dostaw dla realizacji efektywnego energetycznie budowni-

ctwa, istotny wpływ na ocenę ekonomicznej efektywności budowy w standardzie 

zeroenergetycznym ma czas realizacji inwestycji. Dlatego przedstawiono wyniki ob-

liczeń dla identycznej od strony technicznej inwestycji, realizowanej w oczekiwanych 

warunkach roku 2011 i roku 2015. 
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Wyniki analizy ekonomicznej dla inwestycji przeprowadzonej w roku 2011

NPV

3% -2 759

6% -55 671

NPV (3%)/m2 -17

Wyszczególnienie/jakość energetyczna budynku Standard Zero energii netto

Nakłady inwestycyjne podlegające zmianie 135 861 275 500

Nakłady inwestycyjne podlegające 

zmianie - budynek, w tym:
104 500 275 500

 Prowadzenie procesu inwestycyjnego 17 000 39 000

Dostawy i wykonanie budynku, w tym: 87 500 173 500

Izolacje termiczne 22 500 61 000

Stolarka/otwory 40 000 53 000

Akumulacja ciepła 0 12 000

Dodatkowe wyposażenie techniczne 25 000 48 000

Dodatkowe koszty (w tym sterowanie) 0 11 500

Lokalne źródło energii 0 63 000

Przyłącze gazowe (nakłady całkowite) 31 361 0

Razem NPV dodatkowych kosztów zmiennych 0 44 686

Razem NPV unikniętych kosztów dostaw energii 0 -136 185

[zł 2011]
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Wyniki analizy ekonomicznej dla inwestycji przeprowadzonej w roku 2015

NPV

3% 29 711

6% -26 526

NPV (3%)/m2 185,70

Wyszczególnienie/jakość energetyczna budynku Standard Zero energii netto

Nakłady inwestycyjne podlegające zmianie 135 861 256 500

Nakłady inwestycyjne podlegające 

zmianie - budynek, w tym:
104 500 256 500

 Prowadzenie procesu inwestycyjnego 17 000 30 000

Dostawy i wykonanie budynku, w tym: 87 500 168 500

Izolacje termiczne 22 500 61 000

Stolarka/otwory 40 000 48 000

Akumulacja ciepła 0 12 000

Dodatkowe wyposażenie techniczne 25 000 48 000

Dodatkowe koszty (w tym sterowanie) 0 11 500

Lokalne źródło energii 0 58 000

Przyłącze gazowe (nakłady całkowite) 31 361 0

Razem NPV dodatkowych kosztów zmiennych 0 38 606

Razem NPV unikniętych kosztów dostaw energii 0 -147 160

[zł 2011]






