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Co należy rozumieć pod pojęciem 
termomodernizacji? 

Definiując pojęcie termomodernizacja musimy odwołać się do ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o 
wspieraniu termomodernizacji i remontów  (Dz.U. z 2018 r. poz. 966) 

Ustawodawca zdefiniował termomodernizację pod pojęciem „przedsięwzięcia termomodernizacyjnego” 
i analizując zapisy ustawy, skupiając się na samym pojęciu, a nie kwestiach dofinansowania (czego 

również dotyczy ustawa) – przedsięwzięcie termomodernizacyjne to: 

 

• inwestycja, na skutek której zredukujemy zapotrzebowanie na energię cieplną na potrzeby 
ogrzewania budynku, a także podgrzewania ciepłej wody użytkowej, 

• inwestycja, która redukuje zużycie energii pierwotnej w lokalnej sieci ciepłowniczej oraz zasilającym 
go źródle ciepła, 

• przyłączenie budynku do scentralizowanego źródła ciepła (i likwidacja tym samym lokalnego), 

• wymiana (całkowita lub częściowa) źródła energii na odnawialne lub wysokosprawną kogenerację. 

 



A czym jest zabytek? 

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (t.j. DzU z 2017r., poz. 2187 z poźn. zmianami) zabytek to nieruchomość 
lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego 
działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których 
zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, 
artystyczną lub naukową. 

 

Definicja powyższa wynika bezpośrednio z ustaleń poczynionych na Międzynarodowym 
Kongresie Architektów i Techników Zabytków w Wenecji w 1964, którego efektem jest 
stworzona Międzynarodowa Karta Konserwacji i Restauracji Zabytków i Miejsc 
Zabytkowych. Karta ta w preambule wskazuje, iż „Ludzkość, (…) świadoma charakteru 
wartości ogólnoludzkich, uważa je za dziedzictwo wspólne i uznaje swą solidarną 
odpowiedzialność za ich zachowanie wobec przyszłych pokoleń. Poczuwa się ona do 
przekazania im tychże wartości w całym bogactwie ich autentyzmu.” 



 
Do grupy inwestycji termomodernizacyjnych  

w aspekcie redukcji strat ciepła w 

budynku zaliczyć należy także: 

• docieplanie dachu, stropów oraz podłóg, 

• wymianę okien lub drzwi (w oparciu o 

stosowny projekt zakładający 

odwzorowanie estetyki rozwiązań 

historycznych)  

• zabezpieczanie przeciwwilgociowe, 

• modernizację systemu grzewczego, 

• rekuperację ciepła wentylacyjnego. 

 
 

 

 

W polskich warunkach pokutuje przekonanie, 
że termomodernizacja to wyłącznie ocieplenie 

ścian obwodowych 



Do tego typu działań zaliczyć należy: 

• osuszenie ścian i naprawę lub wykonanie nowej izolacji 
przeciwwilgociowej pionowej i poziomej w celu przeciwdziałania 
zawilgoceniu murów na skutek podsiąkania kapilarnego.  

• dokonanie przeglądu systemu odprowadzenia wód opadowych  

• likwidację mostków termicznych,  

• użycie specjalnych tynków termomodernizacyjnych,  



Nie można zapomnieć o źródłach ciepła, dodajmy więc: 

• wymianę źródła ciepła – np. nowy kocioł o wyższej sprawności lub przyłączenie do miejskiej 
sieci ciepłowniczej; 

• zmianę nośnika energii – np. zastąpienie węgla peletem,  

• inwestycję w odnawialne źródła energii – kolektory słoneczne, pompy ciepła, biopaliwa itp., 

 

Źródło: http://ladnydom.pl/budowa/1,106579,6921442,Ogrzewanie___cieplo_z_sieci__elektrocieplowni.html Źródło: http://jakbudowac.pl/Kolektory-sloneczne-wspomagajace-ogrzewanie 



Niestety okładanie ścian 
obwodowych zabytków 
izolacją (najcześciej ze 
styropianu) służy często nie 
tyle poprawie ich "bilansu 
energetycznego", ile 
pozyskaniu pieniędzy na 
remont elewacji, którego 
efekty zarówno estetyczne jak 
i cieplne są wysoce wątpliwe. 



Podejmowane wielokrotnie próby odtworzenia wyglądu oryginalnej 
elewacji w styropianie (czy w każdym innym nieautentycznym 
materiale) przez zmianę:  

• wyglądu elementów pierwotnie kamiennych, ceglanych oraz 
sztukatorskich 

• ziarnistości i faktury tynków,  

• głębokości osadzenia stolarek, 

• grubości, i szerokości ścian, a tym samym ich proporcji w stosunku do 
cokołu, kalenicy dachu i gzymsu podokapowego,  

• artykulacji architektonicznej i stylistyki obiektu 

 

dają wielce nieudolny efekt, zacierając oryginalną plastykę elewacji i 
fałszując przekaz o autentycznym wystroju zabytku, co jest sprzeczne 
z zasadami ochrony konserwatorskiej obiektów zabytkowych. 

 



Ponadto rozwiązanie takie prowadzi do: 

• obniżenia dyfuzyjności ścian 

• zmniejszenia wymiany powietrza  

Oba zjawiska, bez uwzględnienia dodatkowych 
rozwiązań powodują większe stężenie CO2 oraz 
zawilgocenie wnętrz, powodując uczucie 
duszności oraz sprzyjają rozwojowi pleśni i 
grzybów. 

 

 



Termomodernizacja obiektów zabytkowych jest dziś 

ważnym zagadnieniem ze względu na to, że wykonana 

w sposób wadliwy lub nieprzemyślany, bez 

uwzględnienia wymogów konserwatorskich może 

doprowadzić do zniszczenia wyglądu zabytku, 

przyspieszonej degradacji jego substancji oraz narazić 

właściciela na wysokie koszty naprawy powstałych w 

efekcie uszkodzeń. 



Wobec powyższego 

decyzja o wykonaniu termomodernizacji i wyborze technologii 
powinna być poprzedzona szczegółową analizą, obejmującą 
m. in. audyt energetyczny, istniejące i projektowane 
rozwiązania architektoniczne, konstrukcyjne oraz stan 
zachowania obiektu a także zmianę warunków klimatycznych 
w jego wnętrzach. 



Realizacja inwestycji niepoprzedzona wykonaniem 
szczegółowych analiz często prowadzi do 
„termomodernizacji” obiektów zawilgoconych, co: 

• jest nieskuteczne jako izolacja 

• wykonane od zewnątrz sprzyja 
zagrzybieniu ścian 

• wykonane od wewnątrz grozi 
zniszczeniem struktury muru w 
wyniku rozsadzania mrozowego 

Źródło: 

https://www.google.pl/search?q=grzyb+w+mieszkaniu&rlz=1C1GCEA_enPL768PL76

8&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjT5N3Or9XbAhXCalAKHZU3BI0Q_

AUICigB&biw=1857&bih=987#imgrc=eClpmZtzoNArEM: 



Jeśli nie ocieplenie od zewnątrz, to co? 

Straty cieplne budynku przez ściany zewnętrzne szacowane są na około 

20-30% ogólnych strat energetycznych. Pozostałe 70-80% ulatuje przez 

nieefektywny system wentylacji, stolarki oraz dachy i stropy. Wiele 

ciepła ucieka także przez powszechnie występujące mostki cieplne (np. 

przy płytach balkonowych). 

Z tych właśnie przyczyn termomodernizowanie budynków jest bardzo 

ważnym aspektem wymagającym bardziej zaawansowanych 

technologicznie metod. 

 



Ogólne zasady remontu obiektów zabytkowych 

• W przypadku planowanych prac remontowych elewacji budynku 
należy zachować przede wszystkim jego oryginalną substancję 
zabytkową i przywrócić obiektowi pełne walory estetyczne, 
poprzez m.in. naprawę zniszczeń w obrębie tynków, detali 
architektonicznych oraz odtworzenie pierwotnej kolorystyki 
elewacji. Zgodnie z zasadami ochrony konserwatorskiej, 
wszelkie działania inwestycyjne należy podporządkować 
zasadzie maksymalnego poszanowania pierwotnej substancji 
oraz oryginalnych elementów wystroju i wyposażenia budynku 
historycznego. 

• Jedną z priorytetowych wartości zabytku jest wartość 
autentyzmu substancji, co oznacza zachowanie nie tylko 
pierwotnego wyglądu, ale także oryginalnych materiałów oraz 
technologii wykonania obiektu. 



Warunkiem poprawnego zaprojektowania docieplenia jest 
przeprowadzenie pełnej analizy oceny rozwiązania według 
następujących kryteriów: 

• całkowitej izolacyjności termicznej, 

• mostków termicznych i kondensacji powierzchniowej, 

• dyfuzji pary wodnej, 

• głębokości przemarzania, 

• pojemności cieplnej, 

• stateczności cieplnej, 

• rozszerzalności termicznej. 

 



Specyfika obiektów zabytkowych 

• Dekoracyjne elewacje 

• Brak nowoczesnych instalacji wentylacji 

• Brak izolacji stropów 

• Przegrody wykonane z materiałów o wysokiej dyfuzyjności 

• Historyczne stolarki pozbawione uszczelek, mimo konstrukcji skrzynkowej, 
pozwalają na zapewnienie właściwej wentylacji 





Ważniejsze i popularniejsze technologie termomodernizacji to: 

1. Ocieplenie dachu i stropu nad ostatnią kondygnacją 

2. Izolacja piwnic 

3. Likwidacja mostków termicznych 

4. Użycie specjalnych tynków termomodernizacyjnych 

5. Wentylacja mechaniczna z rekuperacją 

6. Modernizacja instalacji wewnętrznych z użyciem energii ze źródeł odnawialnych 

(pomp ciepła, kolektorów słonecznych czy ogniw fotowoltaicznych) 

7. Docieplanie budynku od wewnątrz. 

 



Ocieplenie budynku zabytkowego od 

zewnątrz styropianem, zastosowanie 

szczelnych okien, brak wentylacji to 

wszystko może doprowadzić do jego szybkiej 

degradacji obiektu  poprzez zawilgocenie. 

Jeżeli nie możemy ocieplić  przegrody 

pionowej ściany zewnętrznej, najlepiej 

pozostawić ją taką jaka jest i rozważyć 

możliwość termomodernizacji pozostałych 

elementów budynku np. przegród poziomych 

czyli stropu nad piwnicą, stropodachu, dachu 

oraz poprzez zamontowanie szczelnych okien 

(nigdy z PCV), ale z nawiewnikami, które 

umożliwią napływ powietrza do wnętrza 

pomieszczeń. 

 



Mury w obiektach zabytkowych są masywne i cechuje je 
dobra izolacyjność termiczna, którą można poprawić 
stosując właśnie w/w energooszczędne okna oraz 
efektywną wentylację,  np. rekuperację czyli odzysk 
ciepła. Przy zastosowaniu powyższych rozwiązań 
podstawowe wymogi cieplne powinny być spełnione. 
Poza tym stare kamienice, których grubość murów 
przekracza 40 cm, nie wymagają ocieplenia niezależnie 
od wystroju, ponadto wyłączone są z obowiązku 
wykonania audytu energetycznego.  

 



• Preferowane jest zastosowanie ocieplenia ścian od wewnątrz, np. za pomocą płyt 
klimatycznych, co przy zastosowaniu typowej grubości izolacji (5-10cm) pozwala na 5-8 
krotną poprawę właściwości izolacyjnych ścian budynku, a ponadto, w przeciwieństwie 
do ocieplenia styropianem, zapewnia oddychalność muru i akumuluje okresowy nadmiar 
wilgoci w powietrzu, zmniejszając ryzyko jej wykraplania na powierzchni ścian 
wewnętrznych w okresie zimowym.  

• Opisane zjawisko, powodujące pojawianie się zagrzybienia nie jest spowodowane 
niedogrzaniem ścian, lecz niedostateczną wentylacją wynikającą z niewłaściwego 
użytkowania obiektu oraz wstawienia do budynku zabytkowego, niedostosowanych do 
niego, szczelnych okien wykonanych z PCV.  

• Nieodłącznym elementem systemu ocieplenia budynku i poprawy jego własności 
termoizolacyjnych, zapewniającym ochronę przed zawilgoceniem ściany i izolacji jest 
wentylacja grawitacyjna i mechaniczna o czym należy zawsze pamiętać, ażeby uniknąć 
doprowadzenia budynku do destrukcji.  



Metoda „IN” 

• Metoda „IN” z powodzeniem została wdrożona w wielu zabytkowych obiektach. 
Całkowity koszt wykonania instalacji zabezpieczającej przed kondensacją pary 
wodnej (nazwanej instalacją przeciwkondensacyjną) wraz z aparaturą sterującą, 
mieszczącą się w puszce o średnicy 70 mm, obsługującą mieszkanie o średniej 
powierzchni ścian zewnętrznych 60 m2, wynosi ok. 4200 zł brutto.  



Przewody grzewcze wydzielają od 5 do 15 W/m, w zależności od tempa wychładzania. 
Przy napięciu zasilania wynoszącym AC 230 V jeden obwód zasilany jednostronnie 
może mieć długość nawet do 100 m. Maksymalna temperatura przewodów nie 
przekracza 45OC, tak więc jest bezpieczna. Inteligentne przewody, które grzeją, tam 
gdzie jest potrzebne ciepło, sprawiają, że koszt energii elektrycznej pobieranej przez 
instalację przeciwkondensacyjną nie przekracza 2 zł/m2 docieplonej powierzchni. 
Kilkuletnie badania wykazują, że instalacja jest uruchamiana na nie więcej niż 15–25 
dób w sezonie zimowym, w zależności od strefy klimatycznej.  



Okna a termomodernizacja 

Istotnym elementem poprawiającym izolacyjność termiczną budynku są stolarki. 
Należy skłaniać się w kierunku renowacji istniejącej historycznej stolarki okiennej 
i drzwiowej, a nie jej wymiany na nową, jednakże w celu poprawienia ich właściwości 
możliwa jest wymiana skrzydeł wewnętrznych na nowe, o takich samych podziałach, 
lecz z szybą zespoloną. Jedynie w przypadku złego stanu stolarki, który 
uniemożliwia jej dalszą eksploatację, dopuszczalne jest wykonanie nowej drewnianej, 
w całości na wzór stolarki historycznej (kształt, konstrukcja, proporcje, profile, 
podziały, materiał) w oparciu o wykonaną inwentaryzację rysunkowo-pomiarową 
oraz badania konserwatorskie w celu określenia kolorystyki stolarki.  

 



• W architekturze zabytkowej opracowanie stolarki okiennej i drzwiowej stanowi 
ważny element dekoracyjny i ma decydujący wpływ na walory estetyczne obiektu. 

• Wobec tego niedopuszczalne jest stosowanie okien z PVC - ze względu na brak 
możliwości odtworzenia faktury, kształtu, grubości i profilowania ramiaków 
drewnianych. W oknach PVC inna jest również głębokość osadzenia szklenia 
w skrzydłach, jak i samych skrzydeł w ramie, co skutkuje zmniejszeniem wielkości 
przeszkleń średnio o 20%.  



Podsumowanie  

Regularne remonty są koniecznością zarówno w obiektach 
współczesnych jak i historycznych. Najczęściej jest to podyktowane 
ekonomią utrzymania.  

Ponieważ struktura nienależycie konserwowanych budynków ulega 
dekapitalizacji wraz z upływem czasu, prace termomodernizacycyjne 
wymagają opracowania projektów przez zespół fachowców różnych 
branż. Techniczna strona opracowań może uwzględniać wykorzystanie 
ekotechnologii i energii odnawialnej.  



Efekt prac termomodernizacyjnych zależny jest bezpośrednio 
od przyjętego rozwiązania, które powinno wynikać ze 
specyfiki konkretnego zabytku. Każdy obiekt posiada inne 
uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, dlatego projektant 
powinien analizować problemy związane z ustaleniem 
zakresu prac każdorazowo indywidualnie.  



Najczęściej właściciele ograniczają się do docieplania ścian, 
mimo że znacznie większe korzyści można uzyskać,  stosując 
inne rozwiązania poprawiające izolacyjność termiczną i 
właściwości użytkowe budynków przy jednoczesnym 
zachowaniu ich walorów historycznych i estetycznych. 
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