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Zał�cznik nr 2  

Wzór �wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku ......................................... Strona  tytułowa. 

 

�WIADECTWO  CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ 
dla budynku ..........................……nr……….. 

 

Wa�ne do: 

 

Budynek oceniany: 
Rodzaj budynku  

 
Adres budynku  
Cało��/Cz��� budynku  
Rok zako�czenia budowy/rok 
oddania do u�ytkowania 

 

Rok budowy instalacji  
Liczba lokali u�ytkowych  
Powierzchnia u�ytkowa (Af, m

2
)  

fotografia budynku 

 

Cel wykonania �wiadectwa  � budynek nowy           � budynek istniej�cy          � ogłoszenie
4)

  

� wynajem/sprzeda�     � rozbudowa                  � inny        
 

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialn� energi� pierwotn�1) 

                     EP - budynek oceniany                     
                                    246  kWh/(m2rok) 
                                
 

 
                                   ↑↑↑↑   ↑↑↑↑ 
     Wg wymaga� WT2008

2)
   Wg wymaga� WT2008

2)
 

         budynek nowy               budynek przebudowany 
Stwierdzenie dotrzymania wymaga� wg WT2008

2)
 

Zapotrzebowanie na energi� pierwotn� (EP)                  Zapotrzebowanie na energi� ko�cow� (EK)
3)

 

Budynek oceniany              246       kWh/(m
2
rok)                 Budynek oceniany           111        kWh/(m

2
rok) 

Budynek wg WT2008          270      kWh/(m
2
rok)                  

1)
Charakterystyka energetyczna budynku okre�lana jest na podstawie porównania jednostkowej ilo�ci nieodnawialnej energii 

pierwotnej EP niezb�dnej do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i 
ciepłej wody u�ytkowej (efektywno�� całkowita) z odpowiedni� warto�ci� referencyjn�. 

2)
Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pó�n. zm.), spełnienie warunków jest wymagane tylko dla 
budynku nowego lub przebudowanego.   

3)
 Bez chłodzenia i o�wietlenia.  

 4)
 W przypadku budynków u�yteczno�ci publicznej – tablica w widocznym miejscu. 

Uwaga: charakterystyka energetyczna okre�lana jest dla warunków klimatycznych odniesienia – stacja ……………………..         
oraz dla normalnych warunków eksploatacji budynku podanych na str 2. 

 

Sporz�dzaj�cy �wiadectwo: 
Imi� i nazwisko 
 
Nr uprawnie� budowlanych albo nr wpisu do rejestru: 
 
Data wystawienia 

  
 
 
 
    Data                           Piecz�tka i podpis 
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Wzór �wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku ............................................. Strona  druga. 
�wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku ..................................................nr ………  2 

 

Charakterystyka techniczno-u�ytkowa budynku 
Przeznaczenie budynku 
Liczba kondygnacji 
Powierzchnia u�ytkowa budynku 
Powierzchnia u�ytkowa o regulowanej temperaturze (Af) 
Normalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato 
Podział powierzchni u�ytkowej: strefy, lokale 
Kubatura budynku 
Wska�nik zwarto�ci budynku A/Ve  
Rodzaj konstrukcji budynku 
Liczba u�ytkowników 
Osłona budynku: opis, parametry termiczne 
Instalacja ogrzewania: tak/nie, opis, parametry 
Instalacja wentylacji: tak/nie, opis, parametry 
Instalacja chłodzenia: tak/nie, opis, parametry 
Instalacja przygotowania ciepłej wody: tak/nie, opis, parametry   

Instalacja o�wietlenia wbudowanego: tak/nie, opis, parametry                                      

 

Obliczeniowe zapotrzebowanie na energi� 
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi� ko�cow� [kWh/(m2rok)] 

No�nik energii Ogrzewanie 
 

Ciepła 
woda 

Wentylacja 
mech. i 

nawil�anie 

Chłodzenie O�wietlenie 
wbudowane 

Suma 

       

       

       
 

Podział zapotrzebowania energii 
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi� u�ytkow� [kWh/(m2rok)] 

 Ogrzewanie 
 

Ciepła 
woda 

Wentylacja 
mech. i 

nawil�anie 

Chłodzenie O�wietlenie 
wbudowane 

Suma 

Warto�� 
[kWh/m

2
rok)] 

      

Udział [%]       

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi� ko�cow� [kWh/(m2rok)] 
 Ogrzewanie 

 
Ciepła 
woda 

Wentylacja 
mech. i 

nawil�anie 

Chłodzenie O�wietlenie 
wbudowane 

Suma 

Warto�� 
[kWh/m

2
rok)] 

      

Udział [%]       

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi� pierwotn� [kWh/(m2rok) 

 Ogrzewanie 
 

Ciepła 
woda 

Wentylacja 
mech. i 

nawil�anie 

Chłodzenie O�wietlenie 
wbudowane 

Suma 

Warto�� 
[kWh/m

2
rok)] 

      

Udział [%]       

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialn� energi�: 

� pierwotn�   246       kWh/(m2rok)                    
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Wzór �wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku .......................................... Strona  trzecia. 
 

�wiadectwo charakterystyki  energetycznej budynku ...........................................nr …….  3 

 
Uwagi w zakresie mo�liwo�ci zmniejszenia zapotrzebowania na energi� 
ko�cow� 
1) Mo�liwe zmiany w zakresie osłony zewn�trznej budynku: 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Mo�liwe zmiany w zakresie techniki instalacyjnej i �ródeł energii: 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Mo�liwe zmiany w zakresie o�wietlenia wbudowanego: 
 
 
 
 
 
 
4) Mo�liwe zmiany ograniczaj�ce zapotrzebowanie na energi� ko�cow� w czasie eksploatacji 
budynku: 
 
 
 
 
 
 
 
5) Mo�liwe zmiany ograniczaj�ce zapotrzebowanie na energi� ko�cow� zwi�zane z korzystaniem z 
ciepłej wody u�ytkowej: 
 
 
 
 
 
6) Inne uwagi osoby sporz�dzaj�cej �wiadectwo charakterystyki energetycznej: 
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Wzór �wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku ................................... Strona  czwarta. 
 

�wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku ............................................. nr ………  4 

 

Obja�nienia 

Zapotrzebowanie na energi� 
Zapotrzebowanie na energi� w �wiadectwie charakterystyki energetycznej jest wyra�ane poprzez roczne zapotrzebowanie na 
nieodnawialn� energi� pierwotn� i poprzez zapotrzebowanie na energi� ko�cow�, jako suma potrzeb dla ogrzewania, ciepłej 
wody, wentylacji, chłodzenia i o�wietlenia wbudowanego. Warto�ci te s� wyznaczone obliczeniowo na podstawie jednolitej 
metodologii. Dane do oblicze� okre�la si� na podstawie dokumentacji budowlanej lub obmiaru budynku istniej�cego i 
przyjmuje si� standardowe warunki brzegowe (np. standardowe warunki klimatyczne, zdefiniowany sposób eksploatacji, 
standardow� temperatur� wewn�trzn� i wewn�trzne zyski ciepła itp.). Z uwagi na standardowe warunki brzegowe, uzyskane 
warto�ci zu�ycia energii nie pozwalaj� wnioskowa� o rzeczywistym zu�yciu energii budynku.   

 

Zapotrzebowanie na nieodnawialn� energi� pierwotn� 
Zapotrzebowanie na nieodnawialn� energi� pierwotn� okre�la efektywno�� całkowit� budynku. Uwzgl�dnia ona obok energii 
ko�cowej, dodatkowe nakłady nieodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie do granicy budynku ka�dego wykorzystanego 
no�nika energii (np. oleju opałowego, gazu, energii elektrycznej, energii odnawialnych itp.). Uzyskane małe warto�ci wskazuj� 
na nieznaczne zapotrzebowanie i tym samym wysok� efektywno�� i u�ytkowanie energii chroni�ce zasoby i �rodowisko. 
Jednocze�nie ze zu�yciem energii mo�na podawa� odpowiadaj�c� emisj� CO2 budynku.     

 
Zapotrzebowanie na energi� ko�cow� 
Zapotrzebowanie na energi� ko�cow� okre�la roczn� ilo�� energii dla ogrzewania (ewentualnie chłodzenia), wentylacji i 
przygotowania ciepłej wody u�ytkowej. Jest ona obliczana dla standardowych warunków klimatycznych i standardowych 
warunków u�ytkowania i jest miar� efektywno�ci energetycznej budynku i jego techniki instalacyjnej. Zapotrzebowanie na 
energi� ko�cow� jest to ilo�� energii bilansowana na granicy budynku, która powinna by� dostarczone do budynku przy 
standardowych warunkach z uwzgl�dnieniem wszystkich strat, aby zapewni� utrzymanie obliczeniowej temperatury 
wewn�trznej, niezb�dnej wentylacji, o�wietlenie wbudowane i dostarczenie ciepłej wody u�ytkowej. Małe warto�ci sygnalizuj� 
niskie zapotrzebowanie i tym samym wysok� efektywno��. 
 
Budynek z lokalami usługowymi 
	wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku niemieszkalnego, w którym znajduj� si� cz��ci budynku stanowi�ce 
samodzieln� cało�� techniczno-u�ytkow� (lokale o ró�nej funkcji i ró�ni�cym si� zapotrzebowaniu na energi�) mo�e by� 
wystawione dla całego budynku oraz oddzielnie dla ka�dej cz��ci budynku stanowi�cej samodzieln� cało�� techniczno-
u�ytkow� o odmiennej funkcji u�ytkowej. Fakt ten nale�y zaznaczy� na stronie tytułowej w rubryce (cało��/cz��� budynku). 
                     
 
Informacje dodatkowe 

1) Niniejsze �wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku zostało wydane na podstawie dokonanej oceny 
energetycznej budynku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, 
poz. 1118, z pó�n. zm.) oraz rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia........ w sprawie metodologii obliczania 
charakterystyki energetycznej  budynku i lokalu mieszkalnego lub cz��ci budynku stanowi�cej samodzieln� cało�� 
techniczno-u�ytkow� oraz sposobu sporz�dzania i wzorów �wiadectw ich charakterystyki  energetycznej. (Dz. U. Nr 
....poz......) 

2) 	wiadectwo charakterystyki energetycznej traci wa�no�� po upływie terminu  podanego na str. 1 oraz   w przypadku, o 
którym mowa w art. 63 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

3) Obliczona w �wiadectwie charakterystyki energetycznej warto�� „EP” wyra�ona w [kWh/m
2
rok]  jest warto�ci� 

obliczeniow� okre�laj�c� szacunkowe zu�ycie nieodnawialnej energii pierwotnej dla przyj�tego sposobu u�ytkowania i 
standardowych warunków klimatycznych i jako taka nie mo�e by� podstaw� do naliczania opłat za rzeczywiste zu�ycie 
energii w budynku. 

4) Ustalona w �wiadectwie charakterystyki energetycznej skala do oceny wła�ciwo�ci energetycznych budynku wyra�a 
porównanie jego oceny energetycznej  z  ocen� energetyczn� budynku spełniaj�cego wymagania warunków 
technicznych. 

5) Wy�sz� efektywno�� energetyczn� budynku mo�na uzyska� przez poprawienie jego cech  technicznych wykonuj�c 
modernizacj� w zakresie obudowy budynku, techniki instalacyjnej, sposobu zasilania w energi�  lub zmieniaj�c parametry 
eksploatacyjne. 

                       
_______ 
Uwaga: warto�ci liczbowe podane we wzorze �wiadectwa s� warto�ciami przykładowymi 

 

 
 


