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 Informacje generalne – dokumenty strategiczne 
 
Charakterystyka energetyczna budynków – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków 
 

Dyrektywa ma na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków w UE  
z uwzględnieniem warunków klimatycznych i lokalnych. Określa ona minimalne wymagania  
i wspólne ramy obliczania charakterystyki energetycznej. W następstwie przeglądu wdrożenia 
dyrektywy 2010/31/UE została ona zmodyfikowana w 2018 r. poprzez dyrektywę (UE) 
2018/844. Głównym celem było przyspieszenie opłacalnej ekonomicznie renowacji 
istniejących budynków i promowanie inteligentnych technologii w budynkach. W ramach 
pakietu „Czysta energia” zmieniona dyrektywa stanowi uzupełnienie prawodawstwa 
dotyczącego efektywności energetycznej. 

Państwa członkowskie muszą określić optymalne minimalne wymagania dotyczące 
charakterystyki energetycznej. Powinny one być poddawane przeglądowi w odstępach pięciu 
lat. Muszą one obejmować budynek, jego elementy i energię zużywaną do: 

 ogrzewania pomieszczeń, 

 chłodzenia pomieszczeń, 

 ciepłej wody użytkowej, 

 wentylacji, 

 wbudowanego oświetlenia, 

 innych systemów technicznych budynku: System techniczny budynku to urządzenia 
techniczne do ogrzewania pomieszczeń, chłodzenia pomieszczeń, wentylacji, ciepłej 
wody użytkowej, oświetlenia wbudowanego, automatyki i sterowania budynkiem, 
wytwarzania energii elektrycznej na miejscu lub ich kombinacji, w tym systemy 
wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych, budynku lub modułu budynku. 

Komisja Europejska ustaliła ramy metodologii porównawczej obliczania optymalnego poziomu 
kosztów dla wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej. Nowe budynki muszą 
spełniać minimalne standardy. Budynki będące własnością władz publicznych i użytkowane 
przez nie powinny osiągnąć poziom niemal zerowego zużycia energii do 31 grudnia 2018 r., a 
inne nowe budynki do 31 grudnia 2020 r. Budynek o niemal zerowym zużyciu energii to 
budynek o bardzo wysokiej charakterystyce energetycznej. Bardzo niska ilość wymaganej 
energii powinna pochodzić w bardzo dużym stopniu ze źródeł odnawialnych, w tym energii ze 
źródeł odnawialnych wytwarzanej na miejscu lub w pobliżu. 

W przypadku istniejących budynków poddawanych ważniejszym renowacjom należy poprawić 
ich charakterystykę energetyczną w celu spełnienia obowiązujących wymogów. 

Państwa członkowskie muszą stosować system certyfikacji charakterystyki energetycznej. 
Certyfikaty: 

 dostarczają informacji dla potencjalnych nabywców lub najemców budynku pod 
względem jego charakterystyki energetycznej, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=celex:32012R0244


 zawierają zalecenia dotyczące opłacalnych ekonomicznie usprawnień, 

 przy okazji wystawienia tych budynków na sprzedaż lub pod wynajem muszą być 
przywoływane we wszystkich reklamach w komercyjnych mediach. 

Organy krajowe państw członkowskich są odpowiedzialne za istnienie przepisów 
wprowadzających obowiązek przeglądów systemów ogrzewania i klimatyzacji. 
 
Więcej informacji: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0031-
20210101 

 

 Prowadzone procesy konsultacyjne: 
 

1. Badania naukowe, innowacje, edukacja i młodzież – nowe globalne podejście 
 
Konsultacje publiczne inicjatywy dotyczącej nowej strategii współpracy międzynarodowej w 
dziedzinie badań naukowych i innowacji, przy wsparciu edukacji i młodzieży: bazując na 
zapisach art. 4 ust. 3, art. 6, art. 165 oraz art. 180 lit. b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej – I etap legislacyjny – Plany działania. Ostateczny termin na przesłanie opinii to 
9 kwietnia 2021 r. 
 

W ramach tej inicjatywy zostanie przedstawione nowe globalne podejście UE do badań 
naukowych, innowacji, edukacji i młodzieży w świetle strategicznych priorytetów Komisji. 
Priorytety te dotyczą ożywienia gospodarczego i wzmocnienia pozycji Europy na świecie. 

Podejście będzie opierać się na cennym wkładzie Europy w globalną reakcję środowisk 
badawczych na kryzys związany z COVID-19. Będzie polegało na wzmocnieniu wymiaru 
geopolitycznego nowych europejskich obszarów badań naukowych i edukacji oraz Planu 
działania w dziedzinie edukacji cyfrowej. 
 
Link: https://pracodawcy.pl/badania-naukowe-innowacje-edukacja-i-mlodziez-nowe-globalne-
podejscie/ 
 

2. Efektywność energetyczna – rewizja dyrektywy w sprawie charakterystyki 
energetycznej budynków – II faza konsultacji 

 
Konsultacje publiczne dotyczące unijnych przepisów dotyczących efektywności energetycznej 
– rewizja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w 
sprawie charakterystyki energetycznej budynków. – II Etap legislacyjny – Konsultacje 
publiczne. Ostateczny termin na przesłanie opinii lub wypełnienie kwestionariusza online 
udostępnionego przez KE to 22 czerwca 2020 r. 
 

W 2020 r. Komisja przedstawiła swoją strategię na rzecz fali renowacji w celu pobudzenia 
renowacji energetycznej budynków w UE. Strategia ta zawiera plan działania obejmujący: (i) 
środki regulacyjne, finansowe i wspomagające; oraz (ii) cel, jakim jest co najmniej podwojenie 
do 2030 r. rocznego wskaźnika renowacji energetycznej budynków. 

Cel ten wymaga zmiany odpowiedniego aktu prawnego UE, tj. dyrektywy w sprawie 
charakterystyki energetycznej budynków. Zrewidowane zostaną przede wszystkim przepisy 
mające zasadnicze znaczenie dla pobudzenia renowacji budynków. 
 
Link: https://pracodawcy.pl/efektywnosc-energetyczna-rewizja-dyrektywy-w-sprawie-
charakterystyki-energetycznej-budynkow-ii-faza-konsultacji/ 
 

 Publikacje, stanowiska oraz opinie: 
 
Publikacja UE: Wizjonerzy integracji europejskiej 
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Wizjonerzy integracji europejskiej (Słowa, od których zaczęła się Unia) – Visionaries from the 
history of European integration (Words that started the Union) 
 

Dzień 25 marca 1957 r. był ważną datą w historii integracji europejskiej. Szefowie sześciu 
europejskich państw podpisali wówczas traktat rzymski. Dokument ten stanowi do dziś 
fundament Unii Europejskiej. W okresie poprzedzającym to historyczne wydarzenie mężowie 
stanu w Europie wypowiadali się na temat unii jednoczącej państwa Europy. Ich pamiętne 
słowa pomogły ukształtować wspólne wyobrażenie celów i zasad, na których do dziś opiera 
się Unia Europejska. Dla uczczenia 60. rocznicy podpisania traktatu rzymskiego i złożenia 
hołdu pamięci twórców idei europejskiej publikacja przedstawia wybór fragmentów ich 
najsłynniejszych przemówień i opublikowanych dzieł. 
 
Więcej informacji pod linkiem: https://pracodawcy.pl/publikacja-ue-wizjonerzy-integracji-
europejskiej/  
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