
K oniecznoÊç realizacji zobowiàzaƒ gospodarczych wynikajà-
cych z podpisania przez Polsk´ dokumentów mi´dzynarodo-
wych, np. Traktatu Stowarzyszeniowego lub Protoko∏u z Kioto,

wymaga podj´cia decyzji i rozpocz´cia dzia∏aƒ zmierzajàcych do wdro˝e-
nia tych zapisów w ˝ycie. Decyzje takie sà wieloaspektowe i cz´sto zwià-
zane z dodatkowymi kosztami ponoszonymi w ostatecznym rozrachunku
przez nas wszystkich. Warto dok∏adnie analizowaç potencjalne skutki tych
decyzji i opracowywaç takie ich oprzyrzàdowanie, które b´dzie efektywne
w danym kontekÊcie. Podejmowane sà prace naukowo-badawcze, któ-
rych zadaniem jest wsparcie realizacji celów gospodarczych. Tak by∏o
w Polsce w przypadku Ustawy o wspieraniu przedsi´wzi´ç termomoder-
nizacyjnych, która da∏a impuls do aktywnoÊci naukowo-badawczej i edu-
kacyjnej w dziedzinie poszanowania energii, a by∏a wywo∏ana wnioskami
z ekspertyzy PAN i Fundacji Poszanowania Energii [1].

Wdro˝enie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy
(2002/91/EC) z 16 grudnia 2002 r., dotyczàcej charakterystyki energe-
tycznej budynków (w oryginale – on energy performance of buildings) –
[2] stawia przed krajami cz∏onkowskimi wiele wyzwaƒ, przy czym zapisy
dyrektywy powinny wejÊç w ˝ycie 4 stycznia 2006 r. Zgodnie z Traktatem
Stowarzyszeniowym kraje cz∏onkowskie sà zobowiàzane wdra˝aç posta-
nowienia dyrektyw unijnych, zachowujàc mo˝liwoÊç wyboru sposobu te-
go wdro˝enia.

Jednym z zadaƒ wynikajàcych z wdro˝enia dyrektywy jest koniecznoÊç
opracowania nowych wymagaƒ energetycznych dla istniejàcych i nowo
wznoszonych budynków. Nale˝y tu m.in. rozstrzygnàç, na jakim poziomie
nale˝y stawiaç wymagania: wspó∏czynnika strat ciep∏a, energii netto,
energii dostarczonej, emisji równowa˝nej CO2 czy kosztu energii. Wybór
w tej kwestii pozostawiono krajom cz∏onkowskim. W artykule przedsta-
wiono wyniki badaƒ, które mogà byç pomocne przy opracowywaniu no-
wej propozycji wyra˝ania wymagaƒ dotyczàcych zapotrzebowania na cie-
p∏o do ogrzewania budynków mieszkalnych.

Przedstawiono rozwa˝ania na temat wp∏ywu wybranej i przyj´tej me-
tody obliczeniowej na wyniki obliczeƒ, a w konsekwencji na standard
energetyczny budynku w zakresie zapotrzebowania na ciep∏o do ogrzewa-
nia. Porównano tutaj dwie metody – opisanà w PN B 02025 i nowà opi-
sanà w EN PN 13790. Zamieszczono skrótowy opis algorytmu oblicze-
niowego zgodnie z PN 13790 dla ogrzewania, a tak˝e wyniki obliczeƒ dla
grupy budynków testowych – tych samych, na podstawie których okre-
Êlano aktualnie obowiàzujàce w Polsce wymagania. Przeprowadzona ana-
liza wykaza∏a koniecznoÊç adaptacji i weryfikacji algorytmu EN PN 13790
przed jego przywo∏aniem w odpowiednich przepisach.

Obowiàzujàce w Polsce przepisy regulujàce maksymalne zapotrzebo-
wanie energii netto na potrzeby ogrzewania w standardowym sezonie
grzewczym, wyra˝one w postaci wskaênika E0, odnoszà si´ do budynków
mieszkalnych wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego i doÊç dawno
zastàpi∏y one wymagania ograniczajàce straty ciep∏a. W przypadku bu-
dynków jednorodzinnych projektant mo˝e skorzystaç z opcji okreÊlenia
wartoÊci wskaênika E0 lub dotrzymania wymagaƒ izolacyjnoÊci cieplnej
przegród. Dla budynku u˝ytecznoÊci publicznej i budynku produkcyjnego
wymagania uznaje si´ za spe∏nione, je˝eli przegrody budowlane odpo-
wiadajà wymaganiom izolacyjnoÊci cieplnej oraz innym wymaganiom
okreÊlonym w za∏àczniku do rozporzàdzenia o warunkach technicznych,
jakim powinny odpowiadaç budynki i ich usytuowanie.
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Wskaênik E0 oblicza si´ zgodnie z teoretycznie nieobowiàzujàcy-
mi Polskimi Normami dotyczàcymi obliczania sezonowego zapotrze-
bowania na ciep∏o do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamiesz-
kania zbiorowego (w ostatnich latach by∏y to nast´pujàce normy: PN-
B-02025:1999 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciep∏o do
ogrzewania budynków oraz PN-EN 832:2001 Obliczanie zapotrzebo-
wania na energi´ do ogrzewania). Wed∏ug dyrektywy nale˝y podaç
metod´ obliczeƒ zapotrzebowania na energi´ na cele ogrzewania
i ch∏odzenia. W tym celu CEN przygotowuje normy, które b´dà umo˝-
liwia∏y krajom cz∏onkowskim wybór odpowiedniej: uproszczonej – bi-
lansowej lub dok∏adnej – symulacyjnej metody obliczeƒ. Przyk∏adem
mo˝e tu byç PN-EN ISO 13790 Cieplne w∏aÊciwoÊci u˝ytkowe bu-
dynków – Obliczanie zu˝ycia energii na cele ogrzewania i ch∏odzenia
pomieszczeƒ.

Nowe wymagania powinny dotyczyç zu˝ycia energii na cele ogrze-
wania i klimatyzacji dla 9. kategorii budynków wymienionych w aneksie
do dyrektywy. W Polsce w regulacjach prawnych wyró˝nia si´ tylko 4 ka-
tegorie obiektów typu: mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, budynek
u˝ytecznoÊci publicznej i budynek przemys∏owy. Ustawodawca mo˝e
przyjàç kategoryzacj´ proponowanà przez dyrektyw´ lub dokonaç przypo-
rzàdkowania 9. kategorii kategoriom istniejàcym w Polsce.

Zadanie stojàce przed ustawodawcà, gdyby przy obecnym stanie wie-
dzy zdecydowa∏ si´ na wprowadzenie wymagaƒ odnoszàcych si´ do zu-
˝ycia energii, jest odpowiedzialne i trudne, gdy˝ musi on okreÊliç ile
energii mo˝e maksymalnie zu˝ywaç projektowany lub istniejàcy budynek.
Wymagania takie mo˝na postawiç, gdy jest okreÊlona i zweryfikowana
doÊwiadczalnie metoda obliczeƒ lub gdy istnieje odpowiednia i wiary-
godna baza danych zu˝ycia energii w poszczególnych kategoriach budyn-
ków, w której obok podstawowych danych, jak np. wartoÊç zu˝ycia ener-
gii odczytana z licznika, sà te˝ rejestrowane wartoÊci temperatury oraz
monitorowane sposoby u˝ytkowania budynku. Przy czym zaleca si´, aby
okres monitorowania by∏ nie krótszy ni˝ 10 lat.

Celem artyku∏u jest dyskusja na temat wp∏ywu przyj´cia nowej metody
obliczeniowej wg PN-EN 13790 na wymagania dotyczàce zapotrzebowania
na ciep∏o do ogrzewania budynków. Norma ta definiuje nowy sposób obli-
czania zu˝ycia energii netto na ogrzewanie i podobnie jak PN-02025 wy-
korzystuje metod´ miesi´cznych bilansów energetycznych. Inny jest spo-
sób liczenia poszczególnych sk∏adników bilansu i wspó∏czynnika wykorzy-
stania strat ciep∏a. 

Opis problemu
W celu sprawdzenia wp∏ywu zastosowania nowej metody obliczeƒ na

poziom wymagaƒ, dokonano porównania wyników sezonowego zapotrze-
bowania na ciep∏o dla wybranej grupy budynków testowych opisanych
w tab. 1. Wybrane budynki charakteryzuje zmiennoÊç wspó∏czynnika
kszta∏tu A/V od 0,38 do 1,00 i do tej grupy nale˝à budynki wielokondy-
gnacyjne, kilkukondygnacyjne oraz domki jednorodzinne. Dla ka˝dego
z budynków rozwa˝a si´ trzy konfiguracje kontaktu z gruntem: pod∏oga na
gruncie, piwnica ogrzewana i nieogrzewana.

Algorytm obliczeƒ
Procedura obliczania bilansu energetycznego budynku jest oparta na

nast´pujàcym algorytmie post´powania.
� Zdefiniowanie granic strefy

Zdefiniowanie granic strefy (przestrzeni) ogrzewanej lub ró˝nych stref
(przy wyst´powaniu istotnych ró˝nic temperaturowych w strefach) i stref
nieogrzewanych, okreÊlenie temperatury obliczeniowej, zdefiniowanie
lub obliczenie d∏ugoÊci sezonu i danych klimatycznych dla sezonu
grzewczego.

Granic´ strefy stanowià Êciany, pod∏oga, stropy lub dachy oddzielajà-
ce rozpatrywanà przestrzeƒ ogrzewanà od Êrodowiska zewn´trznego lub
od przyleg∏ych ogrzewanych stref lub przestrzeni nieogrzewanych.

Dane klimatyczne wykorzystane w obliczeniach sà zawarte w za∏àcz-
niku do normy PN 02025:2001. Do obliczeƒ sà u˝ywane wartoÊci mie-
si´cznej Êredniej temperatury zewn´trznej oraz strumienia nat´˝enia mie-
si´cznego ca∏kowitego promieniowania s∏onecznego.
� Obliczenie strat ciep∏a QL

Ca∏kowite straty ciep∏a QL pojedynczej strefy budynku o jednolitej
temperaturze wewn´trznej oraz dla podanego okresu obliczeniowego
okreÊla si´ wg zale˝noÊci

(1)

gdzie:
qi – obliczeniowa temperatura wewn´trzna;
qe – Êrednia temperatura zewn´trzna podczas okresu obliczeniowego
t – czas trwania okresu obliczeniowego;
H – wspó∏czynnik strat ciep∏a budynku.

Wspó∏czynnik strat ciep∏a pojedynczej strefy budynku o jednolitej
temperaturze wewn´trznej, dla podanego okresu lub podokresu oblicze-
niowego, jest okreÊlony równaniem

(2)
gdzie:
HT – wspó∏czynnik strat ciep∏a przez przenikanie obliczony wg EN 13789;
HV – wspó∏czynnik strat ciep∏a na wentylacj´.

Wspó∏czynnik strat ciep∏a na wentylacj´ HV jest obliczany ze wzoru

(3)

gdzie:
V – strumieƒ powietrza przep∏ywajàcego przez ogrzewanà przestrzeƒ;
raca – pojemnoÊç cieplna powietrza w odniesieniu do jednostki obj´-

toÊci.
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Dla budynków mieszkalnych strumieƒ powietrza V mo˝e byç obliczo-
ny wed∏ug EN 13456 lub mo˝e byç okreÊlony z danych krajowych zgod-
nie z jego rodzajem, sposobem u˝ytkowania, danymi klimatycznymi, wy-
maganiami co do jakoÊci powietrza itp.
� Obliczenie wewn´trznych zysków ciep∏a

Wewn´trzne zyski ciep∏a Qi zawierajà wszelkie zyski ciep∏a wytwarza-
ne w ogrzewanej przestrzeni z wewn´trznych êróde∏, innych ni˝ system
ogrzewania, np.: zyski metaboliczne od mieszkaƒców lub zyski ciep∏a od
urzàdzeƒ i oÊwietlenia. Obliczane sà one z równania (4)

(4)

gdzie:
Fi, h – Êrednia moc zysków wewn´trznych w przestrzeni ogrzewanej;
Fi, u – Êrednia moc zysków wewn´trznych w przestrzeni nieogrzewanej;
Fi – Êrednia moc zysków wewn´trznych;
b – wspó∏czynnik redukcji zdefiniowany w EN ISO 13789.
� Obliczenie zysków ciep∏a od nas∏onecznienia

Dla danego okresu obliczeniowego zyski od s∏oƒca sà obliczane z równania

(5)

Pierwsza cz´Êç wzoru (5) odnosi si´ do strefy ogrzewanej, a druga do
strefy nieogrzewanej. Zyski od s∏oƒca w przestrzeni nieogrzewanej sà po-
mno˝one przez (1 – b), gdzie b jest wspó∏czynnikiem redukcji zdefinio-
wanym w EN ISO 13789.

W ka˝dej cz´Êci powy˝szego równania pierwsze sumowanie przebie-
ga po wszystkich orientacjach j, a drugie po wszystkich powierzchniach
n zbierajàcych promieniowanie s∏oneczne I:
Isj – ca∏kowita energia globalnego promieniowania s∏onecznego na jed-

nostk´ powierzchni o orientacji j podczas okresu obliczeniowego;
Asn – efektywna s∏oneczna powierzchnia zbierajàca powierzchni n majà-

cej orientacj´ j (efektywna powierzchnia s∏oneczna jest to po-
wierzchnia cia∏a doskonale czarnego, majàca takie same zyski od
s∏oƒca jak rozpatrywana powierzchnia).

� Obliczenie ca∏kowitych zysków ciep∏a
Ca∏kowite zyski ciep∏a Qg oblicza si´ ze wzoru (6)

(6)

� Obliczenie zapotrzebowania na ciep∏o do ogrzewania Qh

Zapotrzebowanie na ciep∏o do ogrzewania jest obliczane dla ka˝dego
okresu z równania

(7)

Wspó∏czynnik wykorzystania h zale˝y od stosunku zysków do strat
oraz sta∏ej czasowej. Stosunek zysków do strat g jest zdefiniowany jako

(8)

Sta∏a czasowa t charakteryzuje wewn´trznà bezw∏adnoÊç cieplnà
przestrzeni ogrzewanej. Jest ona obliczana nast´pujàcym wzorem

(9)

gdzie
C – wewn´trzna pojemnoÊç cieplna budynku;

H – wspó∏czynnik strat ciep∏a dla budynku obliczany wg równania (2).
Standardowa sta∏a czasowa dla typowych budynków mo˝e byç rów-

nie˝ przyjmowana z danych krajowych, o ile takie dane istniejà. W pozo-
sta∏ych przypadkach wewn´trzna pojemnoÊç cieplna budynku C jest
okreÊlana jako suma pojemnoÊci cieplnych wszystkich elementów bu-
dynku pozostajàcych w bezpoÊrednim kontakcie cieplnym z powietrzem
wewn´trznym rozpatrywanej strefy

(10)

gdzie:
cj – wewn´trzna pojemnoÊç cieplna odniesiona do jednostki powierzch-

ni budynku elementu j;
Aj – powierzchnia elementu j;
rij – g´stoÊç materia∏u warstwy i w elemencie j;
cij – charakterystyczna pojemnoÊç cieplna materia∏u warstwy i w ele-

mencie j;
dij – gruboÊç warstwy i w elemencie j.

Wspó∏czynnik wykorzystania zysków ciep∏a h jest obliczany z zale˝noÊci

je˝eli g π1, to (11)

je˝eli g =1 , to  (12)

Wspó∏czynnik a jest parametrem numerycznym zale˝nym od sta∏ej
czasowej t, zdefiniowanym nast´pujàcym wzorem (referencyjne wartoÊci
a0 i t0 sà podane w tab. 2).

(13)

� Obliczenie rocznego zapotrzebowania na ciep∏o dla budynku
Roczne zapotrzebowanie na ciep∏o dla budynku jest sumà ze wszyst-

kich miesiàcy z dodatnim zapotrzebowaniem na ciep∏o

(14)

Je˝eli d∏ugoÊç sezonu grzewczego jest okreÊlona w danych krajo-
wych, sumowanie odbywa si´ tylko podczas sezonu grzewczego.
� Obliczenie rocznego zapotrzebowania na energi´ do ogrzewania

Przez dany okres zapotrzebowanie na energi´ do ogrzewania (energi´
cieplnà w∏o˝onà do systemu grzewczego) Q wynosi

(15) 

gdzie:
Qh – zapotrzebowanie na ciep∏o;
Qr – ciep∏o odzyskane od urzàdzeƒ, instalacji ogrzewania i przygotowania

ciep∏ej wody u˝ytkowej oraz ze Êrodowiska, w∏àcznie z odnawialny-
mi êród∏ami energii;

Qth – ca∏kowita strata ciep∏a z systemu grzewczego, w∏àcznie z odzyskiem
ciep∏a z systemu.

SpoÊród wielu opcji obliczeniowych do dalszej analizy wybrano naj-
prostszà, która dopuszcza przyj´cie jednej strefy temperaturowej w bu-
dynku i w tym aspekcie jest zbli˝ona do powszechnie u˝ywanej normy
PN-B-02025 oraz do programu komputerowego Audytor OZC. Aby upro-
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Êciç procedur´ obliczeniowà, pomini´to obliczenia strat ciep∏a przez
mostki cieplne, a koƒcowe wyniki obliczeƒ sà wartoÊciami netto.

Wyniki obliczeƒ
Na wykresach pokazanych na rys. 1, 2 i 3 przedstawiono wyniki obli-

czeƒ wskaênika sezonowego zapotrzebowania na energi´ E0 do ogrzewa-
nia, przeprowadzonych zgodnie z metodà opisanà w normie PN-EN
13790.

Obliczenia przeprowadzono dla kilku wariantów izolacyjnoÊci cieplnej
przegród budowlanych i okien (opisanych w tab. 3) okreÊlajàc iloÊç po-
wietrza wentylacyjnego wg [3]. Aktualne wymagania sà identyczne jak te,
które obowiàzujà dla budynków u˝ytecznoÊci publicznej. Obliczenia prze-
prowadzono dla budynków testowych, zak∏adajàc brak podpiwniczenia,
piwnic´ nieogrzewanà i ogrzewanà. We wszystkich przypadkach pomini´-
to mostki cieplne.

Przyj´to, ˝e powierzchnia okien wynosi 15% powierzchni wszystkich
kondygnacji, a rozmieszczenie okien na elewacjach jest zgodne z warto-
Êciami podanymi w tab. 4.
Wnioski

Z przedstawionych obliczeƒ mo˝na wyciàgnàç nast´pujàce wnioski:
� Zastosowanie istniejàcych wymagaƒ izolacyjnoÊci (jak w przypadku

budynków niemieszkalnych lub jednorodzinnych) nie prowadzi do
osiàgni´cia maksymalnych dopuszczalnych wartoÊci wskaênika E0 o ile
obliczenia zosta∏y wykonane zgodnie z PN-B-02025. Fakt ten jest
prawdopodobnie zgodny z intencjà ustawodawcy, który dla budynków
mieszkalnych postawi∏ wymagania dotyczàce zu˝ycia energii netto E0,

wycofujàc si´ z wymagaƒ odnoszàcych
si´ do wspó∏czynników przenikania.
� Dla wszystkich wariantów izolacyj-

noÊci przegród zapotrzebowanie
obliczone wg EN PN 13790 przy za-
stosowaniu propozycji normowych
wartoÊci parametrów do obliczeƒ
prowadzi do mniejszego ni˝ obec-
nie wymagane wartoÊci tego zapo-

trzebowania dla analizowanych przypadków budynków (podpiwniczonych
i niepodpiwniczonych), przy czym parametry izolacyjnoÊci przyj´to obo-
wiàzujàce dla budynków niemieszkalnych i jednorodzinnych.

� Algorytm obliczeƒ strat ciep∏a przez Êciany i pod∏og´ w piwnicy ogrze-
wanej wymaga korekty, gdy˝ dla pewnej klasy budynków daje wartoÊci
wy˝sze ni˝ aktualnie wymagane i to dla obu metod obliczeniowych.
Wskazówk´ rozwiàzania tego problemu mo˝na znaleêç w pracy [3].

RRyyss.. 11.. Roczne zapotrzebowanie na energi´ netto obliczone dla czterech warian-
tów izolacji przegród – tab. 3; Wariant 1, Wariant 2, Wariant 3 i Aktualne
oraz odpowiadajàce wspó∏czynnikowi kszta∏tu zapotrzebowanie zgodne
z obowiàzujàcymi wymaganiami – Wymagania

RRyyss.. 22.. Roczne zapotrzebowanie na energi´ do ogrzewania netto obliczone zgod-
nie z PN 02025 – E wg Audytora, algorytmem PN 13790 – E wg arkuszy
i zgodnie z wymaganiami z Warunków Technicznych – E max dla budyn-
ków z piwnicà nieogrzewanà
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èród∏a ciep∏a, instalacje grzewcze i c.w.u.

Reasumujàc t´ cz´Êç obliczeƒ, mo˝na stwierdziç, ˝e przyj´cie meto-
dy obliczeniowej EN 13790 bez adaptacji przytoczonych w niej wartoÊci
parametrów obliczeniowych do w∏aÊciwoÊci polskich budynków i weryfi-
kacji sk∏adowych algorytmu z wynikami pomiarów i obliczeƒ mo˝e pro-
wadziç do sytuacji, w której dzi´ki decyzji administracyjnej, np. poprzez
przywo∏anie tej normy w Wymaganiach Technicznych, wszystkie nowe
i termomodernizowane budynki b´dà charakteryzowaç si´ mniejszym zu-
˝yciem energii ni˝ w rzeczywistoÊci, bez ˝adnych konkretnych dzia∏aƒ in-

westycyjnych. W ten sposób b´dzie mo˝na spe∏niç przynajmniej jeden
z celów dyrektywy, jakim jest zaostrzenie wymagaƒ energetycznych.

Podobnie wyglàda sytuacja z zapotrzebowaniem na ch∏odzenie wg al-
gorytmu EN PN 13790 – budynki mieszkalne charakteryzuje zapotrzebo-
wanie na poziomie kilku kWh rocznie, przy czym wartoÊç zapotrzebowa-
nie zale˝a∏a od sposobu sumowania zysków s∏onecznych.

Trwajàce obecnie dyskusje nad zagadnieniami prawno-organizacyjny-
mi wdro˝enia Dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków
i oczekiwania decydentów, ˝e przyj´cie odpowiednich norm europejskich
uwolni nas od wielu problemów, w Êwietle przytoczonych wyników badaƒ
sà nieuzasadnione.

W Austrii [4] i Grecji [5] oÊrodki naukowo-badawcze od kilkunastu mie-
si´cy zajmujà si´ adaptacjà algorytmów obliczeniowych do lokalnych wa-
runków krajowych. Szkoda, ˝e w Polsce dyskusja dotyczy tego jak powinna
byç wyra˝ona klasa energetyczna budynku, a nie aspektów obliczeniowych,
które przez zaanga˝owanych we wdro˝enie ekspertów sà pomijane.
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RRyyss.. 33.. Roczne zapotrzebowanie na energi´ do ogrzewania netto obliczone zgod-
nie z PN 02025 – E wg Audytora, algorytmem PN 13790 – E wg arkuszy
i zgodnie z wymaganiami z Warunków Technicznych – E max dla budyn-
ków z piwnicà ogrzewanà

ZZAAPPRRAASSZZAAMMYY
Na VII Kongres PFSZN w dniach 5 – 6 paêdziernika 2007 roku,
w salach konferencyjnych Hotelu Kyriad Prestige, w Warszawie
przy ul. Towarowej 2. 
Tegoroczny Kongres poÊwi´cimy ZARZÑDZANIU ENERGIÑ.

B´dziemy nadal propagowaç wzory dobrego zarzàdzania dzi´ki
wykorzystywaniu alternatywnych êróde∏ energii, obni˝aniu kosz-
tów zarzàdzania poprzez oszcz´dne gospodarowanie energià,
pozyskiwaniu êróde∏ finansowania inwestycji proekologicznych
w nieruchomoÊciach. Nie zabraknie miejsca na modny temat, ja-
kim jest budynek pasywny – mistrz oszcz´dzania energii.

Do uczestnictwa zapraszamy: zarzàdców i w∏aÊcicieli nierucho-
moÊci, poÊredników, rzeczoznawców, deweloperów, doradców
i konsultantów do spraw nieruchomoÊci, osoby reprezentujàce
nieruchomoÊci mieszkaniowe, biurowce, centra handlowe, ma-
gazynowe i logistyczne, portfele nieruchomoÊci, a tak˝e firmy
zarzàdzajàce w∏asnym majàtkiem.

KONGRES spe∏nia wymogi ustawicznego kszta∏cenia.

DO OBJ¢CIA PATRONATU HONOROWEGO 
nad VII Kongresem zostali zaproszeni:

Ministerstwo Budownictwa i Ministerstwo Ochrony Ârodowiska.

Biuro VII Kongresu PFSZN:

PFSZN,00-950 Warszawa,
ul.Nowogrodzka 49,
Renata Oljasz
tel. (22) 522 84 05, fax (22) 622 11 32,
e-mail: kongres@pfszn.pl, www.pfszn.pl
zapraszamy w godz. 9:00 – 16:00.
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