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Zestaw norm CEN wspierających 
wdrażanie Dyrektywy EPBD w 
Krajach Członkowskich UE 

Poniższy raport przedstawia przegląd norm opracowywanych 
przez CEN (Europejski Komitet Normalizacyjny) w ramach 
zlecenia wydanego przez Komisję Europejską. Znajdują się tu 
również informacje o działaniach normalizacyjnych CEN, o 
tym jak uczestniczyć w tych działaniach i jak pozyskać 
informacje na ich temat. 
 

1 > Jak zorganizowano pracę CEN? 

CEN jest europejskim stowarzyszeniem państwowych instytucji 
normalizacji, zwanych dalej Narodowymi Organizacjami Normalizacyjnymi. 
(NON). Instytucje pełniące zadania NON w poszczególnych krajach (w 
Polsce jest to PKN - Polski Komitet Normalizacyjny - przyp. tłumacza) 
odpowiadają za kontakt z grupami interesu, rynkiem i z ekspertami, którzy 
przygotowują normy CEN w taki sam sposób w jaki przygotowywali normy 
krajowe. Członków Komitetów Technicznych CEN (CEN-TC)mianuje NON. 
Komitety Techniczne decydują o zakresie i treści danej normy. Prace są 
prowadzone w mniejszych grupach roboczych CEN-TC-WG, których eksperci 
również mianowani są przez NON. W większości krajów NON powołuje 
Komitety Bliźniacze tzw. Mirror Committe które koordynują, monitorują i 
wspierają pracę CEN-TC. Dokonano tego również w kilku krajach na 
potrzeby prac CEN dotyczących Dyrektywy. Ponieważ w tym przypadku 
pracuje pięć CEN-TC to niektóre NON utworzyły specjalną grupę 
koordynującą, która nadzoruje całość prac na potrzeby EPBD. 
 
Członkowie grup roboczych CEN-TC są włączani w szczegóły tworzenia 
norm. Powinni wnieść, jako eksperci, własną wiedzę i poszukiwać, o ile 
zajdzie taka potrzeba, odpowiedniej kompetencji w swoim otoczeniu 
zawodowym. 
 
Po zaakceptowaniu projektu normy przez odpowiedzialną CEN-TC, 
przechodzi on jako projekt normy („prEN”) do konsultacji społecznych. 
Komentarze są przekazywane za pośrednictwem NON. Grupa robocza 
przygotowuje nie tylko odpowiedzi na komentarze, lecz także nowy 
projekt normy, który po ponownej akceptacji przez CEN-TC zostaje, jako 
projekt ostateczny, poddany pod głosowanie końcowe. Czas między 
publikacją „prEN” a publikacją gotowego standardu wynosi zazwyczaj od 
21 do 30 miesięcy. 
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Dyrektywa wymaga od Krajów 
Członkowskich UE 
wprowadzeniu regulacji w 
następujących kwestiach: 

› minimalne wymagania 
energetyczne dla nowych 
budynków 

› świadectwa energetyczne dla 
budynków 

› rozpatrzenie ekonomicznie 
uzasadnionych przedsięwzięć 
oszczędzania energii, z 
zastosowaniem ekonomicznie 
uzasadnionych rozwiązań 
zrównoważonych 
energetycznie 

› regularne inspekcje i 
doradztwo w celu  
usprawnienia kotłów/źródeł 
ciepła i systemów ogrzewania, 
chłodzenia i klimatyzacji 

› Działania te zostaną 
przeprowadzone w sposób 
technicznie pewny i 
przejrzysty i będą 
monitorowane przez Kraje 
Członkowskie 

› Metody, które zostaną użyte 
powinny być niezawodne, tak 
aby mogły zagwarantować, że 
obliczenia i podane wartości 
doprowadzą do oczekiwanych 
oszczędności energii 
dokonanych w ramach  
zrealizowanych przedsięwzięć. 
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2 > Jak i gdzie uzyskam normy EN? 

Normy EN lub prEN lub normy EN-ISO są oficjalnie publikowane przez CEN 
w Brukseli ale można je uzyskać tylko za pośrednictwem NON. Na stronie 
internetowej CEN można znaleźć kontakty i skorzystać z wyszukiwarki, 
pozwalającej na sprawdzenie postępu prac nad daną normą i uzyskanie 
dostępu do projektów norm.  

Czy są one dostępne tylko w języku angielskim? 

Rzeczywiście, większość prac przygotowawczych prowadzonych przez TC i 
WG jest w języku angielskim. Podstawowa dokumentacja i wstępne 
projekty są również w języku angielskim. DIN i AFNOR decydują, czy chcą 
zapewnić CEN niemiecką i francuską wersję publikowanego projektu normy 
(prEN). Harmonogramy działań umożliwiają udostępnienie tłumaczeń w 
ciągu dwóch miesięcy. NON decyduje, czy powstaną inne wersje w innych 
językach krajowych. Taka decyzja będzie podjęta tylko w przypadku 
zasygnalizowania takiej potrzeby przez użytkowników. Będzie to mało 
prawdopodobne jeśli grupę użytkowników stanowić będzie mała grupa 
ekspertów na przykład deweloperzy oprogramowań. Jeśli norma jest 
bardziej ogólna i odnosi się do większej grupy docelowej, prośba o 
tłumaczenie powinna zostać rozpatrzona pozytywnie. 

3 > Jaka relacja istnieje między normami krajowymi a 
międzynarodowymi (ISO)? 

Normy krajowe 

Między CEN i narodową organizacją normalizacyjną istnieje umowa, 
zgodnie z którą przed rozpoczęciem własnych krajowych prac 
normalizacyjnych rozpatruje się dotychczasowe działania normalizacyjne 
CEN. Jeśli działania CEN zostały już rozpoczęte należy się do nich stosować 
i nie rozpoczynać prac krajowych. Stan ten określany jest jako “stand still” 
(wyczekiwanie). Po opublikowaniu EN istniejące i prawdopodobnie 
sprzeczne z EN normy krajowe zostają wycofane w odpowiednim okresie. 
Jeśli ustawodawstwo krajowe obejmuje właśnie te normy, to NON może 
otrzymać kilka lat aby to zmienić. Okres od trzech do pięciu lat to 
maksymalny czas, w którym normy krajowe powinny zostać wycofane. 

Normy ISO 

Między CEN i ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) istnieje 
umowa, zgodnie z którą instytucje te nie będą pracowały nad tymi samymi 
zagadnieniami (Working Items – WI). Praca nad nowym zagadnieniem może 
zostać rozpoczęta przez CEN tylko jeśli nie została rozpoczęta przez ISO i 
odwrotnie. CEN-TC są zachęcane do szukania kontaktów z odpowiednimi 
ISO-TC np: CEN-TC89 i ISO-TC163, w celu uzgodnienia możliwości 
równoległego głosowania. Oznacza to, że EN może stać się ISO-EN jeśli 
zostanie zaakceptowana przez ISO. Istniejące EN będą preferencyjnie 
uwzględniane przez odpowiednie ISO-TC. Tylko w przypadku gdy 
odpowiednie ISO-TC nie będą zainteresowane lub nie będą uznawały tego 
za priorytet, CEN będzie kontynuował 5-letni okres uaktualniania normy 
CEN lub krótszy, jeśli zajdzie taka potrzeba.  

4 > Harmonizacja 

Dla wsparcia otwarcia rynku UE coraz więcej norm przygotowuje się jako 
EN. Dla produktów budowlanych stanowi to nawet wymaganie bazujące na 
zbiorze norm opracowanych przez CEN w wyniku zlecenia Komisji 
Europejskiej w celu wprowadzenia EU-CPD (Dyrektywy o wyrobach 
budowlanych). Aby pobudzić otwarty rynek UE produkty budowlane będą 
opisywane zgodnie z obowiązkowymi, tzw. „zharmonizowanymi” normami 

http://www.cenorm.be/ 
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EN (lub EN-ISO). 
 
Dyrektywa EPBD stymuluje powstanie norm EN na temat procedur 
obliczania zapotrzebowania na energię budynków i ich instalacji, jak 
również odpowiednich norm związanych z opisem charakterystyki 
energetycznej, które są potrzebne do klasyfikacji budynków i instalacji 
zgodnie z Dyrektywą EPBD. Komisja Europejska zleciła CEN zadanie 
opracowania norm w celu przyśpieszenia działań niezbędnych do wdrożenia 
EPBD. 
 
CEN nie rozpoczęło prac od zera. Istniejące Komitety Techniczne CEN-TC 
były aktywne i przygotowały w ciągu ostatnich 15 lat międzynarodowe 
normy w tej dziedzinie. Komitety te były zaangażowane w przygotowanie 
programu prac CEN na potrzeby wsparcia wdrażania Dyrektywy.  
 
Prace te są nadzorowane przez grupę roboczą EN/BT WG 173 zajmującą się 
charakterystyką energetyczną budynków. Jej zadaniem jest koordynowanie 
pracy i zapewnienie zgodności norm opracowywanych przez różne 
Komitety Techniczne. 

5 > Zadanie Komisji Europejskiej dla CEN 

Po konsultacji z ekspertami Krajów Członkowskich, zainteresowanymi 
stronami oraz CEN, Komisja Europejska zdecydowała, że istnieje pilna 
potrzeba opracowania norm wspierających EPBD. Celem tych działań jest 
utworzenie, w stosunkowo krótkim czasie (2004-2006), jasnego i spójnego 
systemu norm, które będą podstawą dla procedur administracyjnych w 
Krajach Członkowskich. W szczególności skorzystają z tego te Kraje 
Członkowskie, które mają bardzo ograniczone doświadczenia w zakresie 
EPBD. 
 
W perspektywie długookresowej harmonizacja norm stanie się atrakcyjna 
dla wszystkich Krajów Członkowskich. Koszty tworzenia norm i ich dalszego 
rozwoju będą niższe w porównaniu do sytuacji, w której NON była by 
zmuszona działać na własną rękę. Ponadto posiadanie zharmonizowanych 
norm w całej Europie będzie dla niej wielka korzyścią. Wdrażanie nowych 
rozwiązań technicznych, urządzeń i systemów na szeroką skalę stanie się 
łatwiejsze jeśli obliczenia dotyczące charakterystyki energetycznej będą 
przeprowadzane w podobny sposób. Oznacza to rozwój rynku dla 
przemysłu europejskiego, a także korzyści wynikające z wzrostu 
możliwości udziału w rynku światowym. 
 
Rozwój norm CEN może prowadzić do powstania norm ISO-CEN. Normy ISO 
są powszechnie akceptowane i mogą jeszcze dodatkowo zwiększyć 
możliwości rynkowe przemysłu europejskiego. 
 
Regionalne różnice klimatyczne, tradycje w budownictwie i zachowania 
użytkowników w Europie będą miały wpływ na dane a w konsekwencji na 
charakterystykę energetyczną budynków. Te różnice mogą prowadzić do 
różnych wyborów w kwestii szukania optymalnej równowagi między 
dokładności a prostotą. Normy rozwijane w ramach Dyrektywy, muszą być 
dostatecznie elastyczne tak aby mogły uwzględniać te różnice. 

6 > Zestaw norm CEN w odniesieniu do Dyrektywy 

Zestaw norm CEN-EPBD zawiera 43 tytuły lub części, które mogą zostać 
następująco pogrupowane: 
 
1. Normy z dziedziny fizyki budowli np: metody obliczeniowe wymiany 
ciepła przez wentylację i przenikanie, temperatura obliczeniowa dla 
okresu letniego i zimowego, zyski słoneczne czy wyznaczanie ilości energii 

Komitety Techniczne CEN, 
które biorą udział w 
przygotowaniu norm  
związanych z Dyrektywą 

› CEN/TC 89 Charakterystyka 
cieplna budynków i ich 
elementów 

› CEN/TC 156 Wentylacja w 
budynkach 

› CEN/TC 169 Światło i 
oświetlenie 

› CEN/TC 228 Instalacja 
grzewcza w budynkach 

› CEN/TC 247 Automatyzacja 
budynków, regulacja I 
zarządzanie budynkiem 
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potrzebnej do ogrzania i chłodzenia budynku.  
2. W drugiej grupie znajdują się normy opisujące i charakteryzujące 
(klasyfikujące) instalacje wentylacji, instalacje chłodzenia i instalacje 
klimatyzacji. 
3. Trzecia grupa koncentruje się na opisywaniu urządzeń do ogrzewania 
pomieszczeń i wewnętrznych instalacji ciepłej wody.  
› Sprawność wytwarzania  
› Sprawność emisji 
› Wewnętrzne instalacje ciepłej wody 
› Systemy niskotemperaturowego ogrzewania i chłodzenia zintegrowane 

z elementami konstrukcyjnymi budynku. 
4. Seria norm pomocniczych  
› Instalacje oświetleniowe w budynkach (z uwzględnieniem 

wykorzystania naturalnego światła) 
› Kontrola i automatyzacja obsługi budynków 
› Klasyfikacja warunków klimatycznych panujących w budynku 
› Finansowa i ekonomiczna ocena zrównoważonego wykorzystania 

energii. 
5. Zestaw norm dotyczących inspekcji 
› Kotły i instalacje grzewcze 
› Instalacje chłodzenia i instalacje klimatyzacji 
› Instalacje wentylacji. 
6. Wymienione na końcu, lecz nie mniej ważne dwie normy dotyczące 
sposobów przedstawiania charakterystyki energetycznej i świadectw 
energetycznych budynków, ogólnego zużycia energii, energii pierwotnej i 
emisji CO2, szacowania ilości zużytej energii i definicji klas 
energetycznych.  

7 > Obecny stan pracy nad normami CEN EPBD, gdzie można je 
uzyskać? 

Większość norm CEN EPBD jest obecnie dostępna w postaci projektów 
(prEN). Niektóre są gotowe i funkcjonują już jako normy EN lub EN-ISO. 
Normy i ich projekty można zamówić w krajowej organizacji 
normalizacyjnej  (np: http://www.cenorm.be/).  
 
Pełna lista 43 norm lub ich części jest dostępna w załączniku. Kompletny 
zestaw obejmuje 2000 stron. Zgodnie z oczekiwaniami, na podstawie 
konsultacji społecznych powinny nastąpić istotne zmiany w tych normach. 
Normy, które mają zostać opublikowane jeszcze przed formalnym 
głosowaniem na początku 2007 roku, mogą różnić się od obecnych prEN. 
Niektóre normy mogą zostać połączone, a definicje i wyrażenie zostaną 
zharmonizowane w nadchodzących miesiącach. Niektóre części norm 
zostaną usunięte, jednak sedno zawartości nie zmieni się. W interesie 
użytkowników leży zapoznanie się z obecnym zestawem prEN, aby 
zrozumieć koncepcję ostatecznego zestawu norm, który ma zostać 
opublikowany w roku 2007. 
 
Niezmiennie prEN’s są publikowane w języku angielskim i z wyboru DINA 
lub ANFOP w języku niemieckim lub francuskim. W zależności od grupy 
docelowej NON decyduje, czy powstaną inne wersje w innych językach 
krajowych, zgodnie z tym jak zostało to wyjaśnione powyżej. 
 
 
 
 

 
 
EPBD Buildings Platform została utworzona w ramach programu 
Inteligenta Energia Europa (2003-2006). Projektem zarządza INIVE EEIG 
(www.inive.org), w imieniu Dyrekcji Generalnej Transportu i Energii. 
 
Informacje zawarte w tej publikacji są przedmiotem praw autorskich 
patrz http://www.buildingsplatform.eu/legal_notices_en.html 
 
© Wspólnoty Europejskie, 2006 
 Reprodukcja jest dozwolona z podaniem źródła.  
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ZAŁĄCZNIK 

Lista norm EPBD 

Lista tematów konsultowanych oraz norm związanych z EPBD, lista projektów norm w ramach EPBD. 
Udostępnione przez opublikowanie do publicznej konsultacji 
 
Oficjalne wypowiedzi dotyczące prEN powinny zostać przesłane do Narodowej Organizacji 
Normalizacji  (Organizacja Normalizacji; ON). Wszystkie oficjalne uwagi zostaną opracowane przez 
ON i wysłane do CEN w Brukseli. CEN będzie analizował rezultaty głosowania i prześle je do 
odpowiedniego sekretariatu CEN/TC. Następnie Grupa Robocza CEN odpowiednia dla prEN 
rozpocznie prace nad przygotowaniem końcowej wersji normy do formalnego głosowania w 
przeciągu jednego roku. Podczas poprawiania i uzupełniania wszystkie uwagi również mają być 
uwzględniane. 
  
 
WI 
-nr 

Tytuł Numer 
prEN  

Koniec 
konsultacj
i 

32 Dokument główny Umbrella, przegląd zależności pomiędzy normami EPBD. Raport 
techniczny 
CEN 

 

1. Energetyczne właściwości użytkowe budynków – Metody wyrażania 
energetycznych właściwości użytkowych i certyfikacji energetycznej 
budynków 
(połączona z WI-3) 
ZAWARTOŚĆ: Definiuje: 
a) Globalne wskaźniki służące do wyrażania charakterystyki energetycznej 
całego budynku, łącznie z systemami ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, 
ciepłej wody użytkowej i oświetlenia. Zawiera ona różne możliwe do 
zastosowania wskaźniki jak również metody ich normalizacji. 
b) Sposoby wyrażania wymagań energetycznych budynków projektowanych 
oraz istniejących budynków modernizowanych. 
c) Procedurę definiowania wartości referencyjnych. 
d) Sposób tworzenia schematu oceny energetycznej. 

prEN15217 2005-09-
06 

2. Instalacje ogrzewcze w budynkach – charakterystyka energetyczna 
budynków – Całkowite zużycie energii, energia pierwotna i emisja CO2  
ZAWARTOŚĆ: Celem normy jest zebranie wyników z innych norm 
dotyczących zużycia energii w budynku z uwzględnieniem energii 
produkowanej na miejscu, z której część może być eksportowana na 
zewnątrz. Prezentuje całkowite zużycie energii w budynku w formie 
tabelarycznej. Określa sposób obliczania zużycia energii pierwotnej oraz 
emisji CO2 budynku. Podaje także główne zasady potrzebne do obliczania 
wskaźników energii pierwotnej oraz emisji CO2.  

prEN15315 2005-12-
28 

3. Energetyczne właściwości użytkowe budynków – Metody wyrażania 
energetycznych właściwości użytkowych i certyfikacji energetycznej 
budynków 
(połączona z WI-1) 

patrz WI-1  

4. Energetyczne właściwości użytkowe budynków – Ocena zużycia energii i 
definicja wartości znamionowej 
ZAWARTOŚĆ: Definiuje ona składniki zużycia energii na poszczególne cele, 
które należy wziąć pod uwagę w procesie określania oceny charakterystyki 
energetycznej istniejących i nowych budynków. Zawiera także: 
a) metodę określania oceny obliczeniowej budynku, która nie zależy od 
zachowania użytkowników, aktualnej pogody i innych chwilowych warunków 
(środowiskowych lub wewnętrznych), 
b) metodę oceny opartej na danych pomiarowych, 
c) metodę uwzględnienia pomiarów w obliczeniach energetycznych budynku 
w celu poprawy ich dokładności, 

prEN15203 2005-09-
06 
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WI 
-nr 

Tytuł Numer 
prEN  

Koniec 
konsultacj
i 

d) metodę oceny efektywności możliwych usprawnień energetycznych. 
5. Energetyczne właściwości użytkowe budynków – Kontrola  kotłów i 

systemów ogrzewania 
ZAWARTOŚĆ: Określa procedury inspekcji i inne metody pomiarowe 
potrzebne do wykonania oceny energetycznej istniejących kotłów i 
systemów ogrzewania. Obejmuje kotły do ogrzewania, przygotowania 
ciepłej wody użytkowej lub służące do obu celów i kotły opalane paliwem 
gazowym ciekłym lub stałym (łącznie z biomasą). Obejmuje także instalację 
c.o., sieć rozprowadzającą, włącznie z osprzętem i regulacją, grzejnikami 
włącznie z osprzętem oraz systemem regulacji c.o.   

prEN15378 2006-04-
06 

6 Wentylacja budynków – Charakterystyka energetyczna budynków – Wytyczne 
dotyczące kontroli instalacji klimatyzacji. 
ZAWARTOŚĆ: Opisuje zasady kontroli systemów klimatyzacji w budynkach 
dla chłodzenia i ogrzewania pod względem zużywanej przez nie energii. 
Celem jest obliczenie charakterystyki energetycznej oraz właściwego 
rozmiaru systemu przy uwzględnieniu pierwotnych i wynikających z projektu 
modyfikacji, aktualnych wymagań �oraz aktualnego stanu budynku, 
właściwego funkcjonowania sytemu, funkcji i ustawień systemu sterowania, 
funkcji i dopasowania poszczególnych elementów, zapotrzebowania na 
energię oraz jej zużycia. 

prEN15240 2005-09-
28 
 

7. Instalacje ogrzewcze w budynkach – Metoda obliczania zapotrzebowania na 
energię instalacji i sprawności instalacji – Część 1 : Zasady ogólne.  
ZAWARTOŚĆ: Określa wymagane dane wejściowe, wyjściowe oraz schemat 
metody wyznaczania potrzeb energetycznych systemów. Charakterystyka 
energetyczna może byś obliczana na podstawie wskaźników efektywności 
energetycznej systemu lub na podstawie strat systemu wynikających z jego 
niedoskonałości. W oparciu o analizę następujących elementów systemu 
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej: 
- wydajności energetycznej systemu emisji razem ze sterowaniem, 
- systemu dystrybucji razem ze sterowaniem, 
- systemu magazynowania razem ze sterowaniem, 
- systemu wytwarzania razem ze sterowaniem (np. kotły, kolektory 
słoneczne, pompy ciepła, jednostki kogeneracji). 

prEN15316
-1 

2005-12-
28 

8. Instalacje ogrzewcze w budynkach – Metoda obliczania zapotrzebowania na 
energię instalacji i sprawności instalacji – Część 2.1.: Emisja ciepła 
ZAWARTOŚĆ: Charakterystyka energetyczna może być obliczana na 
podstawie wartości wskaźnika efektywności sposobu przekazywania ciepła 
lub strat systemu wynikających z jego niedoskonałości. Metoda oparta jest 
na analizie charakterystyk emisji ciepła wraz ze sterowaniem i uwzględnia: 
-nierównomierne kształtowanie temperatury, 
-emitery (grzejniki) znajdujące się w strukturze budynku, 
- regulację temperatury wewnętrznej. 

prEN15316
-2-1 

2006-03-
20 

9.  Instalacje ogrzewcze w budynkach – Metoda obliczania zapotrzebowania na 
energię instalacji i  sprawności instalacji – Część 2.2: Centralne ogrzewanie 
systemy wytwarzania  
Część  2.2.1. Systemy spalania (Kotły) 
Część  2.2.2. Systemy pomp siepła  
Część  2.2.3. Systemy słoneczne (włącznie z DHW) 
Część  2.2.4 Wydajność i jakość skojarzonego wytwarzania ciepła i energii 
(włącznie z lokalnymi i mikro). 
Część  2.2.5. Charakterystyki jakościowe zdalczynnego ogrzewania lub 
instalacji o dużej pojemności.. 
Część  2.2.6. Wydajność innych odnawialnych źródeł ciepła i elektryczności 
Część  2.2.7. Systemy ze spalaniem biomasy 
ZAWARTOŚĆ: Określa metodę obliczania efektywności systemu i/lub straty  
energii. Składa się z siedmiu części. 

prEN15316
- 
 
 
4-1 
4-2 
4-3 
4-4 
 
4-5 
 
4-6 
4-7 

 
 
 
 
2006-03-
20 
2006-03-
20 
2006-03-
20 
2006-03-
20 
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2006-03-
20 
 
2006-03-
20 
2006-06-
26 

10
. 

Instalacje ogrzewcze w budynkach – Metoda obliczania zapotrzebowania na 
energię instalacji i  sprawności instalacji – Część 2.3: System dystrybucji 
ciepła 
ZAWARTOŚĆ: Określa metodę obliczania emisji ciepła z wodnych systemów 
ogrzewania oraz zapotrzebowania na energię uzupełniającą, a także ilości 
ciepła odzyskiwanego i związanego z nim dodatkowego zapotrzebowania na 
energię uzupełniającą. 

prEN15316
-2-3 

 
2006-03-
20 

11
. 

Instalacje ogrzewcze w budynkach – Metoda obliczania zapotrzebowania na 
energię instalacji i  sprawności instalacji – Część 3: Instalacje centralnej 
ciepłej wody 
Part 3-1-1 Charakterystyka zapotrzebowania (wymagania dotyczące 
rozbioru wody) 
Part 3-1-2 Rozprowadzenie wody 
Part 3-1-3 Magazynowanie i przygotowanie wody 
ZAWARTOŚĆ: Obliczenie zapotrzebowania na energię do przygotowania 
ciepłej wody użytkowej wraz z uwzględnieniem systemu sterowania dla 
wszystkich typów budynków. Składa się z trzech części. 

prEN15316
- 
 
 
3-1 
3-2 
3-3 

 
 
 
 
2005-12-
28 
2005-12-
28 
2005-12-
28 

12
. 

Wentylacja budynków – Obliczanie temperatury wewnętrznej, obciążenia i 
energii w budynkach wyposażonych w systemy klimatyzacji pomieszczeń 
ZAWARTOŚĆ: Określa procedurę obliczania temperatury wewnętrznej, 
obciążenia i zapotrzebowania na energię pomieszczeń, przy uwzględnieniu 
energii do ogrzewania, chłodzenia, nawilżania i osuszania.  
Podaje metodę bilansową - godzinową oraz uproszczoną. 

prEN15243 2005-11-
19 
 

13
. 

Energetyczne właściwości użytkowe budynków – Wymagania energetyczne 
dotyczące oświetlenia – Część 1: Ocena energii oświetleniowej 
 (część 2 jest proponowana z dodatkowymi danymi) 
ZAWARTOŚĆ: Określa metodę obliczania oceny zużycia energii do 
oświetlenia budynku i dostarcza wartości liczbowe wskaźnika wymagań 
energetycznych oświetlenia, które służą do celów certyfikacji. Wprowadza 
także metodę obliczania dynamicznego zużycia energii potrzebnej do 
oszacowania całkowitej charakterystyki energetycznej budynku. 

prEN15193
-1 

2005-08-
17 

14
. 

Energetyczne właściwości użytkowe budynków – Obliczanie zapotrzebowania 
energii do ogrzewania i chłodzenia 
(z rozszerzeniem zakresu z EN ISO 13790; 2001) 
ZAWARTOŚĆ: Podaję metodę obliczeniową określania rocznego 
zapotrzebowania na energię do ogrzewania i chłodzenia budynków 
mieszkalnych i niemieszkalnych, lub ich części. Zawiera sposób obliczania 
strat ciepła przez przenikanie i wentylację, gdy budynek jest ogrzewany lub 
chłodzony, w celu zapewnienia stałej temperatury wewnętrznej, udziału 
wewnętrznych oraz słonecznych źródeł ciepła w bilanse ciepła budynku, 
rocznego zapotrzebowania energii do ogrzewania i chłodzenia, energii 
wymaganej w ciągu roku przez systemy ogrzewania i chłodzenia w budynku, 
energii uzupełniającej wymaganej na potrzeby systemu wentylacji w ciągu 
roku. Budynek może mieć kilka stref o różnych temperaturach oraz 
okresowe ogrzewanie i chłodzenie. Okresem obliczeniowym jest miesiąc, 
godzina lub sezon ogrzewania albo chłodzenia (w przypadku budynków 
mieszkalnych). Formułuje ogólne zasady określania warunków brzegowych 
oraz fizycznych danych wejściowych niezależnie od wybranego sposobu 
obliczeń.  

prEN-ISO 
13790 

2005-10-
05 
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15
. 

Cieplne właściwości użytkowe budynków – Obliczanie zapotrzebowania 
energii do ogrzewania – Metoda uproszczona  
(zostanie zastąpiona przez WI 14) 

Patrz 14  

16
. 

Cieplne właściwości użytkowe budynków – Obliczanie racjonalnej mocy 
chłodzenia pomieszczenia –Kryteria podstawowe i procedury walidacji 
ZAWARTOŚĆ: Przedstawia poziom danych i wyników oraz zaleca warunki 
brzegowe dla metody obliczeniowej jawnego obciążenia chłodniczego 
pojedynczych pomieszczeń według stałej lub/i zmiennej temperatury przy 
uwzględnieniu ograniczanego, maksymalnego obciążenia chłodniczego 
systemu. Zawiera schemat klasyfikacji metody obliczeniowej oraz kryteria, 
które należy uwzględnić, aby spełnione były wymagania normy. Celem jest 
walidacja metody obliczeniowej, która służy do określania maksymalnego 
obciążenia chłodniczego potrzebnego do wyboru urządzeń i projektowania 
systemu HVAC, ocena rozkładu temperatury przy ograniczeniu wydajności 
chłodniczej systemu, dostarczenie danych do oceny optymalnych możliwości 
zredukowania obciążenia, umożliwienie analizy częściowych obciążeń 
wymaganych do wymiarowania, działania, eksploatacji i regulacji. 

prEN15255 2005-11-
19 
 

17
. 

Cieplne właściwości użytkowe budynków – Obliczanie zużycia energii do 
ogrzewania i chłodzenia – Kryteria podstawowe i procedury walidacji 
ZAWARTOŚĆ: Określa założenia, warunki graniczne i test walidacji dla 
procedury obliczania rocznego zużycia energii do ogrzewania i chłodzenia 
budynku (lub jego części) w przypadku, gdy wykonane są godzinowe 
obliczenia. Nie trzeba stosować żadnych specyficznych obliczeń 
numerycznych. Celem tej normy jest walidacja metody obliczeniowej 
stosowanej do opisywania charakterystyki energetycznej każdego 
pomieszczenia budynku, wprowadza dane energetyczne potrzebne do 
wykonania analizy wydajności systemu. (HVAC, oświetlenie, ciepła woda 
użytkowa, etc). 

prEN15265 2005-12-
16 

18
. 

Wentylacja budynków – Metoda obliczania ustalonych strumieni powietrza 
w budynku przy uwzględnieniu infiltracji.( będzie zastąpiona w.i. 19) 

- Patrz 19  

19
. 

Wentylacja budynków – Metoda obliczania ustalonych strumieni powietrza 
w budynku przy uwzględnieniu infiltracji.(Punkty 18 i 19 są połączone) 
ZAWARTOŚĆ: Opisuje metodę obliczania strumienia powietrza 
wentylacyjnego dla budynku, potrzebnego do obliczeń energetycznych, 
obciążenia grzewczego i chłodniczego, określenia komfortu cieplnego latem 
oraz jakości powietrza wewnętrznego. Norma ta stosowana jest do 
wentylacji mechanicznej budynków, wentylacji naturalnej, systemów 
hybrydowych będących połączeniem systemu wentylacji naturalnej i 
mechanicznej, przewietrzania pomieszczeń w celu zwiększenia komfortu w 
lecie. 

prEN15242 2005-10-
28 
 

20
. 

Wentylacja budynków – Metody obliczania strat energii na skutek wentylacji 
i infiltracji powietrza w budynkach użyteczności publicznej (połączona z 21) 
ZAWARTOŚĆ: Opisuje metodę obliczania wpływu energetycznego instalacji 
wentylacji (wraz z przewietrzaniem) w budynkach używanej przez aplikacje 
służące do obliczania zużycia energii, obciążenia grzewczego i chłodniczego. 
Celem normy jest zdefiniowanie sposobu obliczania charakterystyki 
(temperatura, wilgotność) powietrza zewnętrznego wprowadzanego do 
budynku oraz ilości energii potrzebnej do jego przygotowania, jak również 
określenie dodatkowego zapotrzebowania na energię elektryczną. 

prEN15241 2005-10-
28 
 

21
. 

Wentylacja budynków – Metody obliczania strat energii na skutek wentylacji  
i infiltracji powietrza w mieszkaniach (połączona z 21) 

- Patrz 20  

22
. 

Metody obliczania poprawiania efektywności energetycznej za pomocą 
stosowania zintegrowanych systemów automatyzacji budynków  
ZAWARTOŚĆ: Definiuje i precyzuje wydajność standardowych przedsięwzięć 
zapewniających oszczędność energii oraz optymalizujących działanie 
zintegrowanego systemu automatycznego sterowania budynku (BACS) i 

prEN15232 2005-09-
21 
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systemu technicznego kierowania budynkiem (TBM). Podsumowując zawiera 
ona metodologię obliczania/szacowania zapotrzebowania energii do 
ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, ciepłej wody użytkowej oraz 
oświetlenia budynku i prezentuje oszczędności energii wynikające z 
zastosowania zintegrowanych systemów automatyzacji budynków BACS. 

23
. 

Przegląd norm związanych z obliczaniem ciepła przenoszonego w 
budynkach. –pierwszy zestaw 
- Cieplne właściwości użytkowe komponentów budowlanych – Dynamiczne 
charakterystyki cieplne – Metody obliczania 
ZAWARTOŚĆ: Definiuje charakterystyki związane z dynamiczną 
charakterystyką cieplną komponentów budynku i podaje metodę ich 
obliczania. 
- Cieplne właściwości użytkowe budynków – Współczynniki przenoszenia 
ciepła przez przenikanie i wentylację – Metoda obliczania  
ZAWARTOŚĆ: Definiuje metodę i podaje sposób obliczania współczynników 
przenoszenia ciepła przez przenikanie i wentylacje całego budynku i jego 
części. Jest odpowiednia do określania zarówno strat ciepła (wewnętrzna 
temperatura wyższa od temperatury zewnętrznej) jak i zysków ciepła 
(wewnętrzna temperatura niższa od temperatury zewnętrznej). 
- Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji – Obliczanie 
współczynnika przenikania ciepła – Część 1: Postanowienia ogólne  
ZAWARTOŚĆ: Określa metodę obliczania współczynnika przenikania ciepła 
okien i drzwi wejściowych składających się z oszklonych i/lub 
nieprzezroczystych paneli zamocowanych w ramie, z lub bez okiennic. 
Umożliwia dla różnych typów oszklenia, nieprzezroczystych paneli, różnych 
rodzajów ram, tam gdzie stosowane są okiennice uwzględnienie 
dodatkowego oporu cieplnego wynikającego z możliwości ich zamykania. 
 

prEN-ISO 
 
13786 
 
 
 
 
13789 
 
 
 
 
 
 
 
10077-1 

 
 
2005-07-
10 
 
 
 
 
 
 
2005-09-
24 
 
 
 
 
 
 
 
 
FV 

24
. 

Przegląd norm związanych z obliczaniem ciepła przenoszonego w 
budynkach. – drugi zestaw 
- Materiały i wyroby budowlane – Właściwości cieplno-wilgotnościowe – 
Tabelaryczne wartości obliczeniowe i procedury określania deklarowanych i 
obliczeniowych wartości cieplnych  
ZAWARTOŚĆ: Norma ta prezentuje metodę określania deklarowanych i 
obliczeniowych wartości cieplnych jednorodnych materiałów i wyrobów 
budowlanych, wraz z procedurą przeliczania wartości uzyskiwanych w 
jednych warunkach na drugie. Metoda ta obowiązuje dla obliczeniowej 
temperatury otoczenia pomiędzy-30 °C i +60 °C.  
Podaje współczynniki umożliwiające przeliczanie zarówno ze względu na 
zmienną wartość temperatury jak i wilgotności. Współczynniki te 
obowiązują dla średniej temperatury pomiędzy 0 °C i 30 °C. 
Norma podaje również w formie tabelarycznej dane do projektowania 
używane do obliczeń przepływu ciepła i wilgoci dla jednorodnych 
materiałów i wyrobów budowlanych stosowanych powszechnie w 
budownictwie. 
- Cieplne właściwości użytkowe budynków – Wymiana ciepła przez grunt – 
Metody obliczania  
ZAWARTOŚĆ: Podaje metody obliczania współczynników przenoszenia 
ciepła oraz strumienia ciepła, dla elementów budynku przylegających do 
gruntu, włącznie z płytami podłogami na gruncie, pływającymi podłogami i 
piwnicami. Normę stosuje się do elementów budynku lub ich części poniżej 
płaszczyzny poziomej ograniczonej ścianami zewnętrznymi budynku. 
Zawiera obliczenie część stanowi ustalony przepływ ciepła (średnioroczny 
przepływ ciepła) a druga część uwzględnia cykliczne zmiany temperatury 
(sezonowe zmiany strumienia ciepła). 
- Mostki cieplne w budynkach – Obliczanie strumieni cieplnych i 
temperatury powierzchni – Obliczenia szczegółowe 

prEN-ISO 
 
10456 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13370 
 
 
 
 
 
 
 
 
10211 
 
 
 

 
 
2005-09-
24 
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ZAWARTOŚĆ: Przedstawia specyfikację geometrycznego modelu mostków 
cieplnych 3-D i 2-D wykonującego numeryczne obliczenia przepływu ciepła i 
temperatury powierzchni. Specyfikacja zawiera geometryczne granice i 
podział modelu, temperaturowe warunki graniczne wykorzystywane w 
obliczeniach strumieni ciepła. 
- Mostki cieplne w budynkach  - Linowy współczynnik przenikania ciepła – 
Metody uproszczone i wartości orientacyjne  
ZAWARTOŚĆ: Dotyczy uproszczonej metody wyznaczania przepływu ciepła 
przez liniowe mostki cieplne, które występują na połączeniach elementów 
budynku. Określa wymagania odnośnie obliczania mostków cieplnych i 
fizycznych metod obliczeń. Dostarcza orientacyjne wartości liniowego 
przenikania ciepła. 
- Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła – Metoda obliczania  
ZAWARTOŚĆ: Określa metodę obliczania oporu cieplnego i przenikania 
ciepła przez elementy budynku, z wyjątkiem drzwi, okien i innych 
przeszklonych części. Elementy, przez które następuje przepływ ciepła do 
gruntu i elementy, przez które następuje celowa infiltracja powietrza. 

 
 
 
14683 
 
 
 
 
 
6946 

25
. 

Wentylacja budynków nie mieszkalnych – Wymagane właściwości systemów 
wentylacji i klimatyzacji (powtórzenie EN 13779:2003) 
ZAWARTOŚĆ: Podaje wymagania dotyczące systemów wentylacji. 
Stosowana jest do systemów wentylacji i klimatyzacji budynków 
niemieszkalnych przeznaczonych do przebywania ludzi, przy pominięciu 
procesów przemysłowych.( Wymagania odnośnie wentylacji budynków 
mieszkalnych zawarte są w prEN 14788 ) 
 

prEN13779 2005-09-
28 
 

26
. 

Projektowanie wodnych płaszczyznowych systemów ogrzewania i 
chłodzenia:  
Część 1: Określenie wydajności projektowanego systemu ogrzewania i 
chłodzenia  
Część 2: Projektowanie, wymiarowanie i montaż 
Część 3: Optymalizacja wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych 
ZAWARTOŚĆ: Stosowana jest do wodnych płaszczyznowych systemów 
ogrzewania i chłodzenia w budynkach mieszkalnych, usługowych oraz 
przemysłowych dla systemów zintegrowanych ze ścianą, podłogą lub 
konstrukcją sufitu bez żadnych otwartych szczelin. Norma składa się z 
trzech części:  
Część 1: Określenie wydajności projektowanego systemu ogrzewania i 
chłodzenia  
Część 2: Projektowanie, wymiarowanie i montaż 
Część 3: Optymalizacja wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych 

prEN15377 
 
15377-1 
 
15377-2 
15377-3 
 

 
 
2006-03-
06 
 
2006-03-
06 
2006-03-
06 

27
. 

Cieplne właściwości użytkowe budynków – Obliczanie temperatury 
wewnętrznej pomieszczenia w lecie, bez mechanicznego chłodzenia – 
Kryteria podstawowe i procedury walidacji. 
ZAWARTOŚĆ: Określa założenia, warunki graniczne, równania i test 
walidacji dla procedury obliczeniowej, według godzinowych wartości 
temperatury wewnętrznej (powietrza i operatywnej), warunków podczas 
sezonu grzewczego dla pojedynczego pomieszczenia bez żadnego systemu 
chłodzenia/ogrzewania podczas pracy. Norma nie narzuca żadnych 
specyficznych technik numerycznych. Testy walidacji są załączone. 

EN13791 opublikow
ana 

28
. 

Cieplne właściwości użytkowe budynków - Obliczanie temperatury 
wewnętrznej pomieszczenia w lecie, bez mechanicznego chłodzenia – 
Metoda uproszczona 
ZAWARTOŚĆ: Określa wymagane dane potrzebne do wyznaczenia 
uproszczoną metodą obliczeniową maksymalnej, średniej i minimalnej 
dziennej wartości temperatury operatywnej pomieszczeń w okresie 
grzewczym, potrzebnej do zdefiniowania charakterystyki pomieszczenia, 
aby uniknąć przegrzania pomieszczeń w lecie już na etapie projektowania, 

EN13792 opublikow
ana 
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albo żeby sprawdzić czy potrzebne jest chłodzenie. Podaje kryteria, które 
muszą być dotrzymane w metodzie obliczeniowej aby były spełnione 
wymagania normy. 

29
. 

Dane wymagane przez standardowe procedury oceny ekonomicznej 
związane z systemami energetycznymi w budynkach, włącznie z 
odnawialnymi źródłami energii.  
ZAWARTOŚĆ: Dostarcza dane i metody obliczania zagadnień ekonomicznych 
dla systemów ogrzewania oraz innych systemów, które wpływają na 
zapotrzebowanie i zużycie energii budynku. 

prEN15459 2006-06-
26 

30
. 

Wentylacja budynków – Charakterystyka energetyczna budynków – Wytyczne 
dotyczące kontroli instalacji wentylacji 
ZAWARTOŚĆ: Podaje wytyczne dotyczące kontroli systemów wentylacji 
mechanicznej i naturalnej w odniesieniu do zużycia energii przez te 
systemy. Zalecenia te odnoszą się do wszystkich rodzajów budynków. Celem 
jest ocena energetyczna pracy tych systemów oraz sprawdzenie ich wpływu 
na zużycie energii w budynku. Zawiera także propozycje możliwych do 
wykonania usprawnień systemu. 

prEN15239 2005-09-
28 
 

31
. 

Kryteria środowiska wewnętrznego obejmujące warunki cieplne, jakość 
powietrza wewnętrznego, oświetlenie i hałas  
ZAWARTOŚĆ: Określa wpływ parametrów i/lub kryteria środowiska 
wewnętrznego oraz sposoby ustalania parametrów środowiska 
wewnętrznego budynku. Definiuje parametry wpływu i/lub kryteria 
środowiska wewnętrznego oraz sposoby ustalania parametrów określających 
wpływ środowiska wewnętrznego na projektowane systemy i obliczanie 
charakterystyki energetycznej. Określa również metody wykonywania 
długoterminowej oceny uzyskanego środowiska wewnętrznego na podstawie 
obliczeń lub pomiarów. Norma jest odpowiednia głównie dla budynków 
nieprzemysłowych, gdzie kryteria środowiska wewnętrznego są dostosowane 
do wymagań ludzi i gdzie produkcja lub procesy nie maja głównego wpływu 
na środowisko wewnętrzne. 

prEN15251 2005-10-
05 
 

 
 


