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Od Wydawcy
Prawie 40% Polaków mieszka w domach jednorodzinnych lub segmentach budynków szeregowych. Ponad 70% tych budynków nie spełnia aktualnych wymagań co do efektywności energetycznej. Nie lepiej jest z wielorodzinnymi budynkami mieszkalnymi, a także z budynkami
użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, biurowce itp.). Koszty zużywanej energii, zwłaszcza
na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej z roku na rok coraz bardziej będą ważyły
w kosztach utrzymania mieszkania bądź budynku.
Prawo budowlane już wymusza coraz wyższy poziom efektywności energetycznej budynków,
które będą budowane w najbliższych kilku latach. A rosnące ceny energii wymuszą modernizację energetyczną budynków istniejących. Musi ona polegać nie tylko na coraz wyższych standardach izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych (ścian, dachów i okien), ale również na
odzysku energii, wcześniej traconej z powietrzem wentylacyjnym czy wodą szarą (zob. s. 18).
Kolejnym krokiem jest wyposażenie budynku we własne źródła energii odnawialnej (panele fotowoltaiczne, pompy ciepła) i ew. inne zespoły prądotwórcze. Pokonując kolejne szczeble tworzy
się budynek pasywny, którego roczny bilans energii wykazuje coraz niższe jej zużycie. Własne
źródła pozwalają zrównać energię wytwarzaną z energią zużywaną, co daje zerowy bilans roczny
i tym samym – budynek zeroenergetyczny. Kolejny szczebel tej drabiny to budynek plusenergetyczny, w którym roczna produkcja energii przewyższa jej roczne zużycie. Niniejszy zeszyt
przedstawia procedurę opracowywania takiego bilansu i jego uwarunkowania.
W kilku nieodległych krajach od ćwierć wieku stawia się osiedla domów pasywnych, niemal
zeroenergetycznych, a od 10 lat – prototypowe budynki plusenergetyczne. To, co dziś niektórym wydaje się mrzonką, w niedalekiej przyszłości zapewne stanie się ekonomicznie wymuszoną
koniecznością.
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