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ANEKS 
 

Energooszczędność w budownictwie 
oraz wskazówki projektowania i wykonawstwa termoizolacji przegród 



Aneks BO Plansza 2 z 22 

PODSTAWY FIZYKI CIEPLNEJ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
 

Przewodzenie ciepła – w płaskiej, jednorodnej warstwie materiału 
 
 

 

q 
λ 
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t1 > t2 

– 
– 
– 
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gęstość strumienia cieplnego [W/m2] 
współczynnik przewodzenia ciepła materiału [W/(m·K)] 
grubość warstwy materiału [m] 
temperatury brzegowe na powierzchniach warstwy [°C] 

Opór cieplny płaskiej warstwy materiału 

λ
=

dR  [(m2·K)/W] 
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PODSTAWY FIZYKI CIEPLNEJ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
 

Przenikanie ciepła – przez przegrodę płaską, n-warstwową 
 
 

q – gęstość strumienia cieplnego [W/m2] 
λ1, λ2, λn – współczynniki przewodzenia ciepła materiałów 

w warstwach przegrody [W/(m·K)] 
d1 d2, dn – grubości warstw w przegrodzie [m] 

Ti > Te – temperatury otoczenia przegrody po stronie 
wewnętrznej (i) i zewnętrznej (e) 

 

ti > te – temperatury odpowiednio na wewnętrznej 
i zewnętrznej powierzchni przegrody 

Opór cieplny płaskiej, wielowarstwowej przegrody: RT = Rsi + R1 + R2 + ... +Rn + Rse [(m2·K)/W], 
gdzie: Rsi i Rse oznaczają wielkości oporów przejmowania ciepła odpowiednio na wewnętrznej lub 
zewnętrznej powierzchni przegrody, a R1, R2, ...Rn – obliczeniowe opory ciepła każdej warstwy 
przegrody, a współczynnik przenikania ciepła wyraża się wzorem 
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BILANS CIEPLNY BUDYNKU I ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ 
 

Przykład budynku jednorodzinnego 
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BILANS CIEPLNY BUDYNKU I ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ 
 

Zdjęcie z kamery termowizyjnej, ilustrujące nierównomierny przepływ ciepła 
przez przegrodę – mostek termiczny w okolicach wieńca i okien 
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BILANS CIEPLNY BUDYNKU I ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ 
 

Wpływ kształtu, konfiguracji oraz wielkości bryły budynku na straty ciepła 
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REGULACJE PRAWNE I PRZEPISY TECHNICZNE 
 

Ustawa – „Prawo budowlane” 
 
 

Dz. U. Nr 89/1994, poz. 414 z późniejszymi zmianami 
Dz. U. Nr 156/2006, poz. 1118 – tekst jednolity 

 Ustawa ta normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i roz-
biórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej 
w tych dziedzinach. 
 Aktualna treść tej ustawy uwzględnia postanowienia Dyrektywy 89/106/EWG w zakresie wy-
magań podstawowych.  
„Art. 5.1. Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod 
uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, 
w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnie-
nie wymagań podstawowych dotyczących: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji, 
b) bezpieczeństwa pożarowego, 
c) bezpieczeństwa użytkowania, 
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
e) ochrony przed hałasem i drganiami, 
f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

Spodziewana nowelizacja tej ustawy uwzględni w tym zakresie zmiany wynikające z Rozporządze-
nia Nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady (EU). 
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REGULACJE PRAWNE I PRZEPISY TECHNICZNE 
 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 12.IV.2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690 z późniejszymi zmianami 
Dz. U. Nr 56/2009, poz. 461 – tekst ujednolicony po nowelizacji 

Dz. U. 2013, poz. 926 – zmiany w Działach IV, X i w Załączniku 2 
(...) 
Dział III – Budynki i pomieszczenia 
Dział IV – Wyposażenie techniczne budynków 
Dział V – Bezpieczeństwo konstrukcji 
Dział VI – Bezpieczeństwo pożarowe 
Dział VII – Bezpieczeństwo użytkowania 
Dział VIII – Higiena i zdrowie 
Dział IX – Ochrona przed hałasem i drganiami 
Dział X – Oszczędność energii i izolacyjność cieplna 
(...) 

Załącznik 2: Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczęd-
nością energii. 
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REGULACJE PRAWNE I PRZEPISY TECHNICZNE 
 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
Dz. U. 2013, poz. 926 – zmiany w Załączniku 2 

 

Umax [W/(m2·K)] od dnia 
Lp. Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu (ti) 1.01.2014 1.01.2017 1.01.2021 
1 Ściany zewnętrzne (ti ≥ 16°C) 0,25 0,23 0,20 
2 Ściany wewnętrzne (Δti ≥ 8°C) 1,00 1,00 1,00 
3 Dachy, storopodachy i stropy pod nieogrzewanymi podda-

szami lub nad przejazdami (ti ≥ 16°C) 
 

0,20 
 

0,18 
 

0,15 
4 Stropy nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamknię-

tymi przestrzeniami podpodłogowymi (Δti ≥ 16°C) 
 

0,25 
 

0,25 
 

0,25 
5 Stropy nad ogrzewanymi pomieszczeniami podziemnymi 

i stropy międzykondygnacyjne (Δti ≥ 8°C) 
 

1,00 
 

1,00 
 

1,00 
6 Okna (z wyjątkiem okien połaciowych), drzwi balkonowe i 

powierzchnie przezroczyste nieotwieralne (ti ≥ 16°C) 
 

1,30 
 

1,10 
 

0,90 
7 Okna połaciowe (ti ≥ 16°C) 1,50 1,30 1,10 
8 Drzwi w przegrodach zewnętrznych lub w przegrodach 

między pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi 
 

1,7 
 

1,5 
 

1,3 
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REGULACJE PRAWNE I PRZEPISY TECHNICZNE 
 

Porównanie zmian wymagań izolacyjności cieplnej przegród budowlanych 
według obowiązujących w Polsce dokumentów prawnych w latach 1957 ÷ 2013 

 
 

Umax [W/(m2·K)] *) Dokument 
odniesienia Ściana 

zewnętrzna Stropodach Strop  
nad piwnicą 

Strop między-
piętrowy 

Okna  
w ścianie 

PN-B-02405:1957 1,16 ÷ 1,42 0,87 1,16 1,04 ÷ 1,16 – 
PN-B-03404:1964 b.z. b.z. b.z. b.z. – 
PN-B-03404:1974 b.z. 0,70 b.z. 0,93 2,00 ÷ 2,60 
PN-B-02020:1982 0,75 0,45 b.z. 0,40 b.z. 
PN-B-02020:1991 0,55 ÷ 0,70 0,30 0,60 0,30 b.z. 
Dz. U. z 2002, poz. 690 0,30 ÷ 0,50 b.z. b.z. b.z. b.z. 
Dz. U. z 2008, poz. 1238 0,30 0,25 0,45 0,25 1,70 ÷ 1,80 
Dz. U. z 2013, poz. 926 0,25 ÷ 0,20 0,20 ÷ 0,15 0,25 0,25 1,30 ÷ 0,90 
 

*) do roku 1991 — kmax [kcal/(m2·h·°C)] = 1,163 [W/(m2·K)] 
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ZŁOŻONE SYSTEMY IZOLACJI CIEPLNEJ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW 
ETICS – External Thermal Insulation Composite Systems 

W Polsce rynkowa nazwa tej metody to Bezspoinowy System Ocieplania (BSO) 
 
 
 Wykonanie systemu izolacji cieplnej ETICS — BSO następuje na podstawie projektu 
budowlanego, opracowanego i zatwierdzonego w obowiązującym trybie, w odniesieniu do 
określonego budynku w przypadkach: 

• docieplenia ścian zewnętrznych istniejącego budynku, jeżeli właściwości termoizolacyj-
ne tych ścian nie odpowiadają aktualnym wymaganiom formalnym i użytkowym, 

• ocieplania ścian zewnętrznych nowoprojektowanego budynku, jeżeli przewiduje się sys-
tem izolacji termicznej na określonym podłożu (np. beton zwykły „in situ”, mur z cegły 
ceramicznej, mur z ABK, itp.). 

 Obecnie istnieją ugruntowane, podstawowe dwa rodzaje technologicznych metod ter-
moizolacji (docieplenia/ocieplenia) ścian zewnętrznych budynków: 

• metody tzw. „mokre” polegające na przytwierdzaniu płyt izolacyjnych do podłoża za 
pomocą kleju i/lub łączników mechanicznych, a następnie pokrycie płyt bezspoinową 
warstwą zabezpieczającą i fakturową, 

• metody oparte na „suchym montażu” polegające na bezpośrednim mocowaniu płyt 
izolacyjnych do podłoża przy użyciu łączników mechanicznych i/lub specjalnych rusztów 
metalowych (rzadziej drewnianych) z okładziną elewacyjna; innym wariantem tej metody 
jest warstwowy układ ściany z odpowiednią obmurówką elewacyjną.  
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BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLANIA (BSO) 
 
 

 

BSO i jego elementy składowe 
1 – podłoże (ściana do ocieplenia murowa-

na lub monolityczna) 
2 –  warstwa zaprawy/masy klejącej 
3 – płyta termoizolacyjna (styropian lub weł-

na mineralna) 
4 – dodatkowe mocowanie płyty termoizola-

cyjnej łącznikami mechanicznymi (jeżeli 
przewiduje to projekt) 

5 –  warstwa zaprawy/masy klejącej, zbrojo-
na siatką z włókien szklanych 

6 – cienkowarstwowa wyprawa tynkarska 
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Czynności związane z wykonywania BSO 
 
 

   

A. Montaż listwy cokołowej B. Zabudowa narożników listwą cokołową 
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Czynności związane z wykonywania BSO (c.d.) 
 
 

  

C1. Nakładanie kleju na płyty termoizolacyjne 
metodą „obwodowo-punktową” 

C2. Nakładanie kleju na płyty termoizolacyjne 
metodą „grzebieniową” 
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Czynności związane z wykonywania BSO (c.d.) 
 
 

  

D. Przyklejanie płyt termoizolacyjnych pasami 
poziomymi, zaczynając od listwy cokołowej, 
zachowując „mijankowy” układ spoin piono-
wych 

E. Układanie płyt termoizolacyjnych 
przy otworach okiennych lub drzwiowych 
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Czynności związane z wykonywania BSO (c.d.) 
 
 

  

F. Każdorazowe sprawdzanie pionowego ułoże-
nia mocowanej do podłoża płyty termoizola-
cyjnej 

G. Po dociśnięciu prawidłowo ułożonej płyty ter-
moizolacyjnej należy usunąć ewentualnie 
stwierdzony nadmiar wypływającego spod 
niej kleju 
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Czynności związane z wykonywania BSO (c.d.) 
 
 

  

H. Przy otworach okiennych lub drzwiowych w ścianie, przykleja się na warstwie termoizolacyjnej 
w narożach ościeży, skośnie usytuowane prostokątne wycinki siatki z włókien szklanych (1) 
oraz odpowiednio wycięte, usytuowane wzdłuż otworów pasy siatki do wywinięcia na oście-
żach (2) 
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Czynności związane z wykonywania BSO (c.d.) 
 
 

  

I. W przypadku stosowania łączników mecha-
nicznych, główka łącznika powinna być zlico-
wana z powierzchnią płyt termoizolacyjnych 

K. Warstwę zabezpieczającą całość układu 
ociepleniowego wykonuje się nakładając na 
powierzchnię przymocowanych płyt termoizo-
lacyjnych zaprawę/masę klejącą z wtopioną 
w nią siatkę zbrojącą z włókien szklanych 

 Końcową czynnością w robotach ociepleniowych jest wykonanie cienkowarstwowej 
wyprawy tynkarskiej polimerowej lub mineralnej z odpowiednią fakturą elewacyjną. 
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PRZYKŁAD TERMOIZOLACJI ŚCIAN METODĄ „SUCHEGO MONTAŻU” 
wersja I — szkielet drewniany, wełna mineralna, okładzina z PVC 

 
 

       
 

 

A B C 

D 
A – mocowanie drewnianego rusztu do podłoża,  

za pomocą wieszaków 
B – wypełnienie rusztu płytami z wełny mineralnej 
C – nałożenie i zamocowanie do rusztu wiatroizolacji 
D – zamocowanie okładziny fakturowej z PVC  

(alternatywnie: drewno, blacha profilowana) 
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PRZYKŁAD TERMOIZOLACJI ŚCIAN METODĄ „SUCHEGO MONTAŻU” 
wersja II — szkielet metalowy, wełna mineralna, okładzina z blachy profilowanej 

 
 

     
 

A – mocowanie do podłoża w układzie poziomym stalowych profili „zetowych” 
B – wypełnienie płytami z wełny mineralnej 
C – przymocowanie do „zetowników” blachy elewacyjnej  

A B C 
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PRZYKŁAD TERMOIZOLACJI ŚCIAN METODĄ „SUCHEGO MONTAŻU” 
wersja III — szkielet metalowy, wełna mineralna, okładzina szklana 

 
 

     
 

A – mocowanie do podłoża w układzie pionowym kształtowników metalowych 
B – ułożenie płyt z wełny mineralnej 
C – zamocowanie ramek metalowych z przeszkleniami elewacyjnymi  

A B C 
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TERMOIZOLACJA ŚCIANY Z UŻYCIEM „OBMURÓWKI ELEWACYJNEJ” 
 
 

       
 

 
 

A B C 

D A – surowa ściana murowana 
B – ułożenie klina z wełny mineralnej  

oraz założenie fartucha z papy 
C – wełna mineralna mocowana z użyciem  

łączników mechanicznych 
D – obmurówka elewacyjna z cegły klinkierowej  

lub z cegły silikatowej 


