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EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA A CYKL ŻYCIA BUDYNKU 
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Streszczenie 

Niniejszy artykuł jest próbą przybliżenia złożonej problematyki efektywności ener-
getycznej w kwestii projektowania architektonicznego, co przedstawione zostało na 
podstawie studium przypadku – inwestycji przedszkola publicznego we wsi Sierakowi-
ce. Budynek zrealizowany został w technologii szkieletowej, gdzie ideą projektu była 
minimalizacja jego wpływu na środowisko naturalne. Obiekt wyposażony jest w szereg 
urządzeń służących pozyskaniu energii odnawialnej (panele fotowoltaiczne, turbiny 
wiatrowe, pompy ciepła i wymiennik gruntowy). Przeanalizowane w artykule dane  
pokazują zdaniem autora, że bilans energetyczny nie jest (jak się dotychczas zwyczajo-
wo przyjmowało) wyłącznie kwestią efektywności urządzeń produkujących energię  
oraz konsumpcji energii w fazie użytkowania. W treści artykułu starano się wykazać, 
że wspomniana efektywność to raczej suma energii powstałych i zużytych w fazie użyt-
kowania, ale również w fazie produkcji materiałów, realizacji budynku i jego utylizacji. 
O ile w tych okresach funkcjonowania budynku mamy do czynienia w przeważającej 
większości ze zużywaniem energii (bilans ujemny), o tyle w fazie użytkowania energia 
może być produkowana. W tym kontekście może ulegać zmianom zależnym od ilości 
wyprodukowanej energii i zmiennej efektywności zastosowanych urządzeń. Wnioskiem 
z przedstawionych badań jest zatem stwierdzenie, że efektywność energetyczna budyn-
ku jest funkcją zmienną w czasie, a co za tym idzie w prosty sposób można zrealizować 
budynek o zerowym zużyciu energii w ujęciu holistycznym. To natomiast może posłu-
żyć jako instrument mitygujący zmiany klimatyczne w aspekcie zarówno lokalnym, jak 
i globalnym, mając na uwadze, że przedmiotowy bilans jest ściśle powiązany ze śladem 
CO2. 
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ność, panele słoneczne, turbiny wiatrowe. 
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Abstract 

This article is an attempt to present the complex issue of energy efficiency in the field of 
architectural design, which was presented on the basis of a case study – a kindergarten 
in the village of Sierakowice. The building was built in wooden technology and equipped 
with a number of devices for obtaining renewable energy (photovoltaic panels, wind 
turbines, heat pumps and ground heat exchangers) and to minimize its impact on the 
natural environment. The data analyzed and published in the article, in the author's 
opinion shows that the energy balance is not only the issue of the efficiency of energy-
producing devices and energy consumption in the use phase. The content of the paper 
attempts to show that efficiency is rather the sum of energy generated and consumed in 
the use phase, but also in the phase of materials production, building implementation 
and its utilization. While in these periods of time we deal mostly with the consumption 
of energy (negative balance), in the phase of use, energy can be also produced. In this 
context, it can be assumed that the energy balance is not constant for a specific invest-
ment; it may change depending on the amount of energy produced and the variable effi-
ciency of the devices used. The conclusion from the presented research is therefore the 
statement that the energy efficiency of the building is a variable function over time, and 
consequently, a building with zero energy consumption in a holistic approach can be 
easily implemented. 

Keywords: sustainable development, ecological architecture, zero energy, photovoltaic 
panels, wind turbine. 

Wstęp  

Kwestie efektywności energetycznej porusza się coraz częściej w kontekście 
architektury współczesnej, określanej jako architektura zrównoważona lub 
ekologiczna. Problematyka energooszczędności zawężana jest jednak wyłącz-
nie do okresu użytkowania obiektu, przez co postawić można mylną tezę co do 
bilansu energetycznego budynku. W artykule przedstawiono inwestycję pole-
gającą na realizacji budynku przedszkola modułowego wraz z jej analizą w kon-
tekście całego cyklu życia budynku (LCA) pokazując, że dla energoefektywności 
i, co ważne – bilansu CO2, faza użytkowania jest tylko jednym z etapów; bilans 
energetyczny oraz wynikający z tego ślad węglowy może dać błędne wyniki 
jeśli uwzględniać jedynie fragment cyklu życia jakim jest okres użytkowania. 

1. Świadomość energetyczna jako funkcja zmian klimatycznych  

W 2015 roku w Paryżu odbyła się konferencja klimatyczna ONZ COP21. Zakoń-
czyła się ona zawarciem globalnego porozumienia, którego celem jest, ujęte 
w Artykule 2 porozumienia, utrzymanie wzrostu globalnych średnich tempera-
tur na poziomie znacznie poniżej 2 stopni Celsjusza ponad poziom przedindu-
strialny i kontynuowanie wysiłków na rzecz ograniczenia tego wzrostu do 1,5 
stopnia. Do celów długofalowych należy zerowa emisja CO2 netto. Sygnatariu-
sze porozumienia ustalili, że będą dążyć do osiągnięcia szczytu emisji gazów 
cieplarnianych „tak szybko jak to możliwe", przy czym ustalono, że emisja ta 
nastąpi przede wszystkim w krajach rozwiniętych, a później dla krajów rozwi-
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jających się. Kolejnym etapem będzie redukcja emisji tak, aby w drugiej poło-
wie stulecia dojść do zrównoważenia pomiędzy antropogenicznymi źródłami 
emisji i pochłanianiem gazów cieplarnianych1. Niestety można powątpiewać 
w efekty tych szczytnych ustaleń. 

To wyzwanie jest o tyle znamiennym, że dotyka problemu egzystencji ca-
łych narodów, co dla olbrzymich grup społeczeństwa, ale niestety również dla 
decydentów jest pustym frazesem. Tymczasem widmo katastrofy klimatycznej 
staje się być coraz bardziej realnym problemem już obecnie, czego przykładem 
są tereny Malediwów, Autonomicznego Regionu Kuna Yala, którym zagraża 
podnoszący się poziom oceanów, czy Tuvalu – wyspiarskiego kraju na Oceanie 
Spokojnym, gdzie najwyższe wzniesienie to raptem 5m n.p.m.; z tego właśnie 
powodu przewiduje się, że za około 40 lat kraj może przestanie istnieć. Jak za-
uważa Koutroulis2 takie zmiany mogą spowodować natomiast, że część tere-
nów podlegać będzie procesom pustynnienia. Tereny najbardziej narażone na 
deficyt wody to obszary Azji centralnej, Ameryki środkowej, ale również Au-
stralii, Afryki południowej, a nawet fragmenty terenów Ameryki północnej; te-
renami ekstremalnie suchymi staną się wówczas tereny Afryki Północnej, gra-
niczące de facto z Europą. Również w najbliższym sąsiedztwie Unii Europejskiej 
zagrożenia związane z rozchwianiem o podłożu klimatycznym nie są już tak 
abstrakcyjne jak kiedyś; specjaliści zwracają uwagę na fakt, że konflikt w Syrii, 
który odbił się szerokim echem na relacjach społeczno-ekonomicznych w Eu-
ropie ma częściowo swoje podłoże w zmianach klimatycznych, a dokładniej 
w ich skutkach, jakimi były przewlekłe i uciążliwe susze w latach 2008−20113. 

Scenariusze rozwoju polityki klimatycznej są różne i zmieniają się na tyle 
dynamicznie, że trudno jest w sposób jednoznaczny odnieść się do publikowa-
nych prognoz. Ważnym jest jednak fakt, że aby utrzymać poziom rozchwiania 
klimatycznego na obecnym poziomie, należy utrzymać wzrost globalnych śred-
nich temperatur na poziomie znacznie poniżej 2 stopni Celsjusza ponad stan 
przedindustrialny i kontynuować wysiłki na rzecz ograniczenia wzrostu tempe-
ratur do 1,5 stopnia Celsjusza, co jak opisano wcześniej, zawarto w opracowa-
nym po Porozumieniu Paryskim specjalnym raporcie Międzyrządowego Panelu 
ds. Zmiany Klimatu. Warto więc przypomnieć, że po trzech latach od podpisania 
porozumienia widać jednoznacznie, że scenariusz „1,5 stopnia” jest mało praw-
dopodobny, przy utrzymującym się kursie największych światowych podmio-

                                                        
1 „Adoption of The Paris Agreement”, Framework Convention on Climate Change, Paryż, 
2015, s. 4−6. 
2 Koutroulis A. G., „Dryland changes under different levels of global warming”, Science of 
The Total Environment, vol. 28, ISSN: 0048-9697, 2018, s. 1−2. 
3 Kelley C., Mohtadi S., Cane M., Seager R., Kushnir Y., „Commentary on the Syria case: 
Climate as a contributing factor”, Political Geography, 2017, vol.60; Brown O., Crawford  
A., „Rising temperatures, rising tensions : Climate change and the risk of violent conflict 
in the Middle East”, International Institute for Sustainable Development, Manitoba, 
2009, s. 2−3. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969718345716#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969718345716#!
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tów, jakimi są Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny, Arabia Saudyjska, na ponad 5,1 
stopnia Celsjusza wzrostu temperatury globalnej4. Wprawdzie dynamika wzro-
stu temperatury może się okazać niższa od zakładanej, co wynika z różnych 
dodatkowych czynników naturalnych, jak choćby oddziaływanie wód roztopo-
wych, to nie wszyscy naukowcy są jednomyślni co do wpływu bezwładności 
termicznej mórz i oceanów, a zwłaszcza wód roztopowych pochodzących 
z lodowców. Niektóre badania oparte na klimatycznych modelach obliczenio-
wych uwzględniających po raz pierwszy realny wpływ chłodnych wód rozto-
powych z lodowców pokazały potencjalną możliwość spowolnienia procesów 
ocieplania klimatu o około 0,4 stopnia Celsjusza5, choć kosztem zwiększonych 
opadów na półkuli południowej i – niestety, spadku opadów atmosferycznych 
na terenie Europy. W kontekście przedstawionych scenariuszy znamiennym 
jest jednak fakt, że bez względu na potencjalną ścieżkę wzrostu globalnego 
ocieplenia i częstotliwości występowania zjawisk niekorzystnych i ekstremal-
nych z punktu widzenia gospodarki, takie prognozy dla obszarów Europy jed-
noznacznie przełożą się na zagrożenia związane z użytkowaniem przestrzeni 
antropogenicznej. W tym kontekście bezpieczeństwo energetyczne stanowi 
dziedzinę aktywności, która jest narażona na niekorzystny wpływ zmian klima-
tycznych; przy stałym wzroście zapotrzebowania na energię elektryczną będzie 
to wyraźną przeszkodą rozwojową stawiając tym samym nowe wyzwania 
w kontekście zagospodarowania przestrzeni antropogenicznych. Zagrożenia 
dla obszaru Polski i możliwe działania adaptacyjne zostały zawarte i przeanali-
zowane w projekcie Polityki ekologicznej państwa 20306. 

2. Działania mitygujące zmiany klimatu w zakresie efektywności ener-
getycznej architektury 

Nietrudno zauważyć, że pomimo tendencji do poprawiania energoefektywności 
urządzeń i produktów wykorzystywanych w życiu codziennym, trend wzro-
stowy w zużyciu energii jest nad wyraz odczuwalny. Rozwiązanie problemu 
zależy zarówno od czynników zmiennych w czasie (sezon letni-zimowy) oraz 
występującymi w tym okresie spadkami i wzrostami popytu na energię elek-
tryczną, ale również od czynników kulturowych. Pomimo, iż temat ten jest 
w literaturze przedmiotu powszechnie podejmowany, to w istocie niewiele 
osób zastanawia się nad czynnikami wpływającymi na energoefektywność. 
Z jednej strony stoją trendy społeczne, w których priorytetem jest minimalizo-
wanie długu ekologicznego związanego z aktywnością społeczną7; z drugiej zaś 
                                                        
4 http://paris-equity-check.org/warming-check.html#,  [dostęp: 10.01.2018] 
5 Bronselaer  B., Winton M., Griffies S. M., Hurlin W. J., Rodgers K. B., Sergienko O. 
V., Stouffer R. J., Russell J. L., „Change in future climate due to Antarctic meltwater”, Na-
ture International journal of science, vol. 564, 2018, s. 53, 57. 
6https://bip.mos.gov.pl/prawo/inne-projekty/projekt-polityki-ekologicznej-panstwa-
2030/,  [dostęp: 1012.2018]  
7 Rao, N.D. & Min, J. Soc Indic Res (2018) 138: 225. https://doi.org/10.1007/ s11205-
017-1650-0, [dostęp: 25.01.2019] 

https://www.nature.com/articles/s41586-018-0712-z#auth-1
https://www.nature.com/articles/s41586-018-0712-z#auth-2
https://www.nature.com/articles/s41586-018-0712-z#auth-3
https://www.nature.com/articles/s41586-018-0712-z#auth-4
https://www.nature.com/articles/s41586-018-0712-z#auth-5
https://www.nature.com/articles/s41586-018-0712-z#auth-6
https://www.nature.com/articles/s41586-018-0712-z#auth-7
https://www.nature.com/articles/s41586-018-0712-z#auth-8


47 

– wzmożone zużycie energii spowodowane stale rosnącym konsumpcjoni-
zmem, ale również zapotrzebowaniem na energię rozwijającej się cywilizacji 
informacyjnej (dużo większy popyt niż w przypadku cywilizacji agrarnych 
i pasterskich8, czy stricte przemysłowych). 

W zakresie energetyki, wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii 
(OZE), zwłaszcza takich jak mikroinstalacje w rolnictwie oraz rozwijanie alter-
natywnych możliwości produkcji energii na poziomie lokalnym, szczególnie na 
potrzeby ogrzewania i klimatyzacji na terenach o mniejszej gęstości zaludnie-
nia – to działania priorytetowe ustalone przez Ministerstwo Środowiska 
w 2013 roku z perspektywą do 2030 roku9. W ich ramach przewidziano kilka 
strategii działań. Najważniejsza z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycz-
nego w budownictwie jest dywersyfikacja źródeł i efektywne ich wykorzysta-
nie. To jednak jedynie część problemu, koncentrująca się wyłącznie na fazie 
użytkowania. 

Próbą rozwiązania problemów energooszczędności i efektywności energe-
tycznej w zakresie architektury i zagospodarowania przestrzeni jest analizo-
wanie inwestycji nie tylko w okresie użytkowania10, ale również na etapie rea-
lizacji oraz wytworzenia materiałów budowlanych, a na przyszłych moderniza-
cjach i utylizacji kończąc11. Takie działanie nazywane jest analizą cyklu życia 
(Life Cycle Assesment LCA). Wówczas okazać się może, że materiały budowlane 
dotychczas traktowane jako efektywne w kontekście oszczędności energii – po 
uwzględnieniu wkładu energetycznego potrzebnego do ich wyprodukowania 
i jego późniejszej utylizacji – okażą się zbyt energochłonne. Takie podejście do 
projektowania wymusi diametralne zmiany w postrzeganiu procesu projekto-
wego jako ciągłego nadzoru nad budową i jej użytkowaniem, co wymagać bę-
dzie odpowiednich instrumentów prawnych, umożliwiających ciągły monito-
ring funkcjonowania budynku, ale i edukację oraz uświadamianie społeczeń-
stwa – w tym przede wszystkim inwestorów i użytkowników o zagrożeniach 

                                                        
8 Wiederkehr C., Beckmann M., Hermans K.,  „Environmental change, adaptation strate-
gies and the relevance of migration in Sub-Saharan dryland”, Environmental Research 
Letters vol. 11, 2018, s. 3, 8−11. 
9 „Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu 
do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 
2013,  s. 38. 
10 Włodarski M., „Efektywność energetyczna budownictwa w dokumentach europej-
skich i krajowych” [w:]  Piękno i Energia: Współczesny model budowania dzielnic miesz-
kaniowych w Europie, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowa-
nia Kraju, Warszawa, 2018, s. 255−258. 
11 Guinee J. B.,  „Handbook on life cycle assessment operational guide to the ISO stand-
ards”, The international journal of life cycle assessment, 2002, [dostęp: 10.11.2018]; 
Bribián I. Z., Capilla A. V., Usón A. A.,  Life cycle assessment of building materials: Com-
parative analysis of energy and environmental impacts and evaluation of the eco-
efficiency improvement potential, Building and Environment, vol. 46, 2011, 
s.1134−1139. 

http://iopscience.iop.org/journal/1748-9326
http://iopscience.iop.org/journal/1748-9326
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132310003549#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132310003549#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/03601323
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związanych z potencjalnie niestabilnym sektorem energetycznym, a także za-
kresem możliwych i podejmowanych działań mitygacyjnych (w tym o zmienio-
nym podejściu do rentowności inwestycji, uwzględniającym również fazy pre-
fabrykacji materiałów budowlanych, realizacji inwestycji, ale również utylizacji 
obiektu po zakończeniu okresu jego eksploatacji).  

W przypadku budynku przedszkola, będącego przedmiotem niniejszego 
artykułu, wybór elementów drewnianych na konstrukcję, podyktowany był 
niemal zerowym śladem węglowym drewna jako materiału budowlanego. Może 
to wydawać się trywialne, jednak mało kto zdaje sobie sprawę, że w przeci-
wieństwie do tradycyjnych materiałów budowlanych, już na etapie przygoto-
wania materiału (patrz: wzrostu rośliny) drewno i materiały budowlane po-
chodzenia organicznego nie wymagają wkładu energetycznego; dodatkowo 
w fazie wzrostu drzewa i de facto – procesu „tworzenia” przyszłego materiału 
budowlanego, pochłaniane jest CO2 i tym samym akumulowany w biomasie 
węgiel. Konstrukcja drewniana omawianego w artykule budynku została zaizo-
lowana wełną drzewną – również charakteryzująca się niskim śladem węglo-
wym, a dodatkowo – wysoką izolacyjnością termiczną. Poszycie ścian stanowiła 
płyta OSB, będąca elementem drewnopochodnym12. Materiały te, co warto za-
uważyć, powstają z półproduktów naturalnych, odnawialnych, ale również bio-
degradowalnych, zamykając tym samym cykl funkcjonalny użytych materiałów. 
Ich wybór poprzedzony był analizą mającą na celu optymalizację działań 
z zakresu równoważenia wpływu inwestycji na klimat i środowisko, której 
fragment opisano poniżej. 

W ramach działań przedprojektowych przeanalizowano dwie wersje reali-
zacji budynku – wariant wykonania budynku w technologii drewnianej z wy-
pełnieniem wełną drzewną oraz jako budynek w technologii tradycyjnej mu-
rowanej/żelbetowej z izolacją z płyt izolacyjnych ze styropianu. W obu wer-
sjach przyjęto pozostałe elementy inwestycji takie same, tj. pokrycie elewacji 
płytami na ruszcie, pokrycie dachu blachą stalową „na rąbek” na konstrukcji 
z dźwigarów drewnianych. W obu przypadkach założono wykorzystanie odna-
wialnych źródeł energii OZE w maksymalny i racjonalny (w dłuższym czasie, 
nie tylko inwestycyjnie) sposób – panele PV, turbiny wiatrowe sprzęgnięte 
w system hybrydowy, umożliwiający również odsprzedaż energii elektrycznej 
do zakładu energetycznego, ogrzewanie i chłodzenie wykorzystujące pompy 
ciepła, oświetlenie LED.  

W poniższym zestawieniu porównawczym pominięto elementy powtarza-
jące się w obu wersjach, jako nie wpływające na zmianę bilansu energetycznego 
i śladu CO2 (prace ziemne i instalacyjne, wykończeniowe, materiały wykończe-
niowe, fundamenty żelbetowe oraz więźbę dachową jako analogiczne dla obu 
wersji). Wartości CO2 i energii wbudowanej przyjęto z arkuszy opracowanych 

                                                        
12 Hammond G.P., Jones C.I., 2008, „Embodied Energy and carbon in construction mate-
rials”, Proc. Instn Civil. Engrs: Energy, in press. s. 14, 16. 
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na University of Bath13, a dane ilościowe zebrano w celu weryfikacji po analizie 
przedmiarów inwestorskich. 

Tabela 1.  Udział energii wbudowanej w materiał. 

Lp Element j.m 
Wersja I 
(szkielet 

drewniany) 

Wersja II 
(technologia 
tradycyjna) 

Energia 
wbudowana 

[MJ] 
x 2 3 4 5 6 

1 Konstrukcja  
drewniana m3 223,2 - 1 422 900 

2 Poszycie – 
OSB gr 18/22mm m3 40,2 - 5 306 

3 Konstr. żelbetowa m3 - 697,8 2 133 872 

4 Izolacja – 
styropian 16cm m3 - 321,2 387 849 

6 Izolacja – 
wełna drzewna 24cm m3 542,4 - 21 696 

7 Paroizolacja ścian 
szkieletowych m2 3780,7 - 22 684 

8 Ściany murowane 
działowe m3 - 95,5 4 309 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przedmiarów i kosztorysów inwe-
storskich. 

W symulacji wersji I łączna energia wbudowana w materiały wyniosła: 
1 472 586 MJ.  

W symulacji wersji II łączna energia wbudowana w materiały wyniosła: 
2 526 030 MJ.  

Z powyższej analizy wynika zatem, że tradycyjna struktura konstrukcyjna 
budynku zawiera prawie 1,7 razy więcej energii wbudowanej w materiały już 
na etapie prefabrykacji i przygotowania materiałów niż układ szkieletowy wy-
korzystujący materiały naturalne.  
  

                                                        
13 Ibidem, s. 10−17. 
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Tabela 2.  Udział CO2 wyemitowanego w procesie produkcji materiału. 

Lp Element j.m 
Wersja I 
(szkielet 

drewniany) 

Wersja II 
(technologia 
tradycyjna) 

CO2  
wyemitowane 

[kg] 
x 2 3 4 5 6 

1 Konstrukcja 
drewniana m3 223,2 - 77 004 

2 Poszycie – 
OSB gr 18/22mm m2 40,2 - 287 

3 Konstrukcja  
żelbetowa m3 - 697,8 320 848 

4 Izolacja – 
styropian 16cm m3 - 321,2 12 190 

6 Izolacja – wełna 
drzewna 24cm m3 542,4 - 26 577 

7 Paroizolacja ścian 
szkieletowych m2 3780,7 - 779 

8 Ściany murowane 
działowe m3 - 95,5 113 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przedmiarów i kosztorysów inwe-
storskich. 

W symulacji wersji I łączna wyprodukowana ilość CO2 w procesie techno-
logicznym związanym z wytworzeniem materiałów budowlanych wyniosła: 
104 647 kgCO2.  

W symulacji wersji II łączna wyprodukowana ilość CO2 w procesie techno-
logicznym związanym z wytworzeniem materiałów budowlanych wyniosła: 
333 151 kgCO2. 

Z powyższej analizy wynika, że tradycyjna konstrukcyjna budynku (mu-
rowana) odpowiada za ponad trzykrotnie większą produkcję CO2 niż układ 
szkieletowy w fazie realizacji materiałów budowlanych.  

Jak widać z powyższych tabel, różnica w ilości wbudowanej energii  i ilości  
wytworzonego CO2  jest znacząca, na korzyść technologii drewnianej. Wynika 
z tego, że wprawdzie technologia żelbetowa wydawałaby się być technologią 
bardziej energooszczędną – szybszą w fazie realizacji, wykorzystującą mniej 
materiału i łatwiejszą w przygotowaniu, to w rzeczywistości, rozszerzając ana-
lizę o fazę przygotowania materiałów, wynik jest zgoła inny. Znamiennym jest 
tu fakt, że nie ma na niego wpływu nawet to, iż produkcja betonu wykorzystuje 
w dużym stopniu łatwe w uzyskaniu – zwłaszcza na obszarach poglacjalnych, 
materiały mineralne. W analizie nie uwzględniono natomiast fazy utylizacji ma-
teriałów po zakończeniu okresu użytkowania budynku, choć oczywistym jest, 
że utylizacja drewna i materiałów drewnopochodnych będzie zdecydowanie 
mniej obciążająca środowisko niż utylizacja żelbetu i styropianu, choć niewąt-
pliwie rozkład elementów drewnianych lub ich zagospodarowanie uwolni pe-
wien bagaż zakumulowanego w materiale organicznym węgla. 
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Projektując inwestycję z elementów drewnianych uwzględniono potrzebę 
przyszłych ewentualnych modernizacji, możliwych do przeprowadzenia przy 
stosunkowo niskim koszcie środowiskowym; wykorzystanie technologii szkie-
letowej było świadomym działaniem, umożliwiającym minimalizację zakresu 
prac budowlanych i tym samym eliminację negatywnego wpływu na środowi-
sko w fazie przyszłego użytkowania budynku. 

W fazie realizacji inwestycji zwrócono uwagę na poniższe zagadnienia: 
przygotowanie elementów prefabrykowanych zostało zlecone lokalnej firmie 
zajmującej się budową budynków modułowych, co dawało gwarancję wysokiej 
jakości elementów finalnych, a przy okazji spełniało podstawowe paradygmaty 
zrównoważonego rozwoju, tj. wykorzystanie lokalnej siły wytwórczej, elimina-
cję wkładu energetycznego na zbędny transport, zaś specjalizacja wykonawcy 
gwarantowała małą ilość odpadów produkcyjnych i kontrolę nad procesem wy-
twórczym. Montażem i realizacją struktury budowlanej oraz instalacji zajmo-
wała się lokalna firma z okolic Sierakowic, co również niewątpliwie obniżało 
koszt środowiskowy inwestycji, będąc też wartością dodaną w kontekście sty-
mulowania rozwoju ekonomicznego społeczności lokalnej14. 

W zakresie układu funkcjonalnego założono realizację przedszkola jako ni-
skiej, zwartej bryły, będącej z jednej strony obiektem utrzymanym w skali 
i kontekście lokalnej zabudowy, ale też poprzez minimalizację powierzchni 
ścian zewnętrznych zmniejszono potencjalne straty cieplne. Duże przeszklenia 
po stronie południowej pozwalają z jednej strony doświetlić sale przedszkolne, 
ograniczając potrzeby nieuzasadnionego używania sztucznego oświetlenia, 
a dodatkowo w okresie wiosennym i jesiennym umożliwiają wykorzystanie 
w bilansie cieplnym zysków pochodzących z energii słonecznej. W okresie let-
nim przed nadmiernym przegrzewaniem chronią wykusze piętra zacieniając 
częściowo witryny. 
  

                                                        
14 Działania mające na celu promowanie lokalnej przedsiębiorczości to oprócz działań 
na rzecz rozwoju społecznego i środowiska naturalnego, jeden z trzech paradygmatów 
zrównoważonego rozwoju. 
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Fotografia 1. Budynek przedszkola w widoku od strony północno-wschodniej. 

 
Źródło: fot. Autora 

Warto zwrócić uwagę również na zastosowane instalacje, umożliwiające 
efektywne korzystanie z odnawialnych źródeł energii15. Przed realizacją inwe-
stycji przygotowano kompleksowe opracowanie zawierające analizy skutecz-
ności zastosowanych rozwiązań i wybrano optymalną ścieżkę. 

Fotografia 2. Budynek przedszkola w widoku od strony północno-zachodniej. 

 
Źródło: fot. Autora  

 
W budynku zastosowano system hybrydowy zawierający zarówno panele 

fotowoltaiczne (60 paneli po 275W każdy na południowej połaci dachu), jak 

                                                        
15 Autorem opracowania możliwości wykorzystania źródeł OZE był mgr inż. E. Liczner-
ski 
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również zestaw sześciu mikroturbin wiatrowych (ECOROTE o osi pionowej 
VAWT moc 6 x 2,8 kWe=16,8kWe). 

Moc instalacji fotowoltaicznej: 60 paneli po 275 W=17,9 kWe (51,6%) 

Moc mikroturbin wiatrowych ECOROTE 2800=6x2,8 kW = 16,8 kWe (48,4%) 

Razem moc zainstalowana: = 34,7 kWe (100%). 

Wykres 1. Orientacyjny udział źródeł mocy PV i VAWT w przekroju rocznym. 

 
Źródło: Analiza wykorzystania OZE opracowana przez  mgr. inż. Edwarda Licz-
nerskiego,  OPTIMA INVEST SA Gdańsk, na podstawie  www.freelight.eu. 

Założono, że system będzie działał wymiennie, w zależności od warunków 
pogodowych (w okresach słonecznych, kiedy zazwyczaj nie ma wiatru energię 
elektryczną będą generowały panele PV, a w okresach złej pogody – turbiny 
wiatrowe). Ogrzewanie budynku zrealizowano w oparciu o pompy ciepła 
z pionowym dolnym źródłem w postaci odwiertów. Przedmiotowe odwierty 
zimą wykorzystywane są do uzyskiwania ciepła dla czynnika grzewczego pom-
py ciepła, a latem zapewniają chłód dla klimatyzacji, podczas rewersyjnej pracy 
pompy ciepła – w trybie schładzania. Zastosowanie rozwiązanie pozwala zmak-
symalizować efekt pozyskanej energii elektrycznej przy niekorzystnych wa-
runkach atmosferycznych: zimą dla instalacji fotowoltaicznej PV, latem dla mi-
kroturbin wiatrowych VAWT, przez co wkład energetyczny i środowiskowy 
o którym pisano wcześniej, został dodatkowo zminimalizowany. 

Łącznie, rocznie obliczony zysk energetyczny wynikający z wykorzystania 
systemów OZE to ponad 56300kWh, co daje efekt ekologiczny w postaci reduk-
cji emisji CO2 do atmosfery o ok. 46.464 kg CO2/rok. O tyle zatem zmniejsza się 
z roku na rok obciążenie środowiskowe inwestycji. Zestawienie udziału energii 
słonecznej i wiatrowej oraz ich sumaryczny bilans przedstawia poniższa tabela. 

 
Tabela 3.  Udział źródeł hybrydowej instalacji OZE (VAWT+PV) o łącznej mocy 
ok. 35 kWe w wytwarzaniu energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach 
w okresie roku. 
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Lp Miesiące 
Energia  

elektryczna 
z VAWT [kWh] 

Energia  
elektryczna 
z PV [kWh] 

Energia  
elektryczna 
łącznie (3+4) 

[kWh] 
x 2 3 4 5 
1 Styczeń 4 700 350 5 050 
2 Luty 4 700 300 5 000 
3 Marzec 2 800 1 050 3 850 
4 Kwiecień 2 800 2 200 5 000 
5 Maj 1 850 2 700 4 550 
6 Czerwiec 1 850 3 200 5 050 
7 Lipiec 1 850 2 550 4 400 
8 Sierpień 1 850 2 500 4 350 
9 Wrzesień 2 800 2 100 4 900 

10 Październik 2 800 1 200 4 000 
11 Listopad 4 700 600 5 300 
12 Grudzień 4 700 170 4 870 

  37 400 18 920 56 320 

Źródło: HIPAR Sp. z o.o. styczeń, 2017 r. Oprac. mgr inż. Edward Licznerski,  
OPTIMA INVEST SA Gdańsk dla Stalprojekt Sp. z .o.o. 

Reasumując, warto zwrócić uwagę na zastosowaną technologię drewnianą, 
wpływającą znacząco na bilans energii wbudowanej oraz zmagazynowane CO2 
w biomasie obniżające ślad węglowy budynku już na etapie produkcji materia-
łów budowlanych, użytych następnie do jego wznoszenia. Dodatkowo, zasto-
sowane do produkcji energii elektrycznej instalacje są źródłami nieemisyjnymi 
i dzięki wykorzystaniu energii odnawialnej słońca i wiatru pozwalają obniżyć 
wkład środowiskowy o 46.464 kg CO2/rok w fazie użytkowania. Przy założeniu 
produkcji własnej energii elektrycznej, również pompy ciepła przestają być wy-
łącznie elementami nieemisyjnymi „in situ”, korzystającymi z energii wyprodu-
kowanej (póki co) w elektrowni emisyjnej, lecz w szerszym kontekście – stają 
się systemem grzewczym niemal w pełni nieemisyjnym. 

Przedstawione powyżej materiały pokazują wzajemne relacje pomiędzy 
niskim wkładem energetycznym i korzystną ścieżką węglową (obie wartości 
bilansowane jednorazowo), a produkcją „czystej energii” – w całym okresie 
użytkowania. Można postawić tezę, że efektywność energetyczna rozpatrywana 
w całym „cyklu życia” nie jest pojęciem stałym i zmienia się  w czasie, w zależ-
ności od poczynionych założeń na etapie projektowym. 

 
Fotografia 3. Widok na instalację fotowoltaiczną od strony południowej.   
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Źródło: fot. Autora 16. 

Zakończenie 

Zmiany klimatyczne to zarówno wyzwania w sferze działań mitygacyjnych go-
spodarki CO2, jak również działania adaptacyjne związane z potencjalnymi za-
grożeniami, takie jak szukanie rozwiązań energooszczędnych i promowanie 
rozwiązań korzystających z OZE. Co ważne, adaptacja klimatyczna to również 
dynamiczne szukanie sposobów na problemy już zdiagnozowane (m.in. w tym 
artykule). Pamiętać należy, że w kontekście Polski, zagrożenia te są czymś zu-
pełnie nowym i nie znanym w historii kraju ale stanowią wyzwanie, któremu 
należy stawić czoło z myślą o zrównoważonym rozwoju i stabilnym wzroście. 
Przedstawiona w artykule inwestycja posłużyła jako przykład ścieżki projek-
towej, mającej na celu stworzenie budynku wpisanego w kontekst lokalnej ar-
chitektury Sierakowic, ale również stworzenia architektury efektywnej 
w aspekcie energetycznym, zważywszy, że zarówno estetyka jak i efektywność 
powinny być paradygmatami definiowania współczesnej przestrzeni zurbani-
zowanej17. Wszak oswajanie potencjalnych inwestorów i użytkowników z roz-
wiązaniami nowatorskimi to poniekąd rola architekta. 
Bibliografia 

                                                        
16 Gmina Sierakowice została laureatem nagrody głównej w konkursie „Najlepsze dzia-
łania Niskoemisyjne Województwa Pomorskiego 2018”, organizowanej przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 
17 G. Pęczek, B. Felski, „Estetyka i efektywność w polskiej przestrzeni architektonicznej 
w aspekcie instalacji solarnych i fotowoltaicznych” [w:] Piękno i Energia: Współczesny 
model budowania dzielnic mieszkaniowych w Europie, Polska Akademia Nauk, Komitet 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa, 2018, s. 280−281. 
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