
Coraz wi´cej inwestorów w Polsce jest za-
interesowanych domami pasywnymi.
Na Zachodzie Europy, g∏ównie w Niem-

czech domy te zyska∏y ju˝ popularnoÊç cho-
cia˝by ze wzgl´du na niewielkà ró˝nic´
w kosztach budowy, która w warunkach nie-
mieckich jest ok. 10% wi´ksza od domu stan-
dardowego. W Polsce taki dom b´dzie dro˝-
szy o nieco ponad 30% ze wzgl´du na inne
normy dotyczàce standardów izolacyjnych
budynków, jednak koszty u˝ytkowania bu-
dynku sà nieporównywalnie ni˝sze ni˝ stan-
dardowego.

�PASYWNY CZYLI JAKI? Dom Pasywny jest bu-
dynkiem o bardzo niskim zapotrzebowaniu

na energi´. Komfort termiczny zapewniony jest
przez pasywne êród∏a ciep∏a takie, jak: miesz-
kaƒcy, urzàdzenia elektryczne, ciep∏o s∏oneczne,
ciep∏o odzyskane z wentylacji. W zwiàzku z tym

budynek nie potrzebuje autonomicznego, ak-
tywnego systemu ogrzewania. Potrzeby cieplne
realizowane sà przez odzysk ciep∏a i dogrzewa-
nie powietrza wentylujàcego budynek. Stosuje
si´ równie˝ Êcis∏e powiàzanie osiàgni´ç techno-
logicznych (baterie s∏oneczne, wymienniki cie-
p∏a, nowoczesne uk∏ady wentylacyjne), materia-
∏y o wysokiej jakoÊci i doskona∏ych wspó∏czyn-
nikach przenikania ciep∏a (konstrukcyjne, izola-
cyjne, przeszklenia, stolarka, elementy ocieple-
nia dachów). Architektura tych domów jest za-
wsze podporzàdkowana oszcz´dnoÊciom ener-
getycznym. Bry∏´ opiera si´ o wiedz´ i potrzeby
wynikajàce z za∏o˝eƒ energetycznych co
do kszta∏tu i zwartoÊci. Formowanie otworów
okiennych odbywa si´ wg. zasad architektury
solarnej gdzie stosuje si´ minimalne przeszkle-
nia od pó∏nocy, a otwarcie na po∏udnie.
W kszta∏towaniu funkcji preferuje si´ otwarte
wn´trza u∏atwiajàce wentylacj´. 

OD „A”... DO „Z”

dom zaprojektowali: dr in˝. arch. Ludwika Juchniewicz-
-Lipiƒska, dr in˝. arch. Mi∏osz Lipiƒski
wspó∏praca: in˝. Danuta Fabrowicz, in˝. Grzegorz Drzy-
zga, mgr in˝. arch. Grzegorz Tomaszewski, mgr in˝. Szy-
mon Firlàg – koncepcja energetyczna, Rados∏aw Worski
– rekuperacja
powierzchnia u˝ytkowa: 131,4 m2

powierzchnia zabudowy: 128,8 m2

powierzchnia ogrzewana: 142,2 m2 (h≥150 cm)
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WA˚NE DANE
kubatura: 778,0 m3

wysokoÊç kalenicy: 8 m
kàt nachylenia dachu: 40°

RAPORT � DOM ENERGOOSZCZ¢DNY

Pod koniec lipca ubieg∏ego roku w Smolcu, pod Wroc∏awiem rozpocz´to

budow´ domu pasywnego autorstwa Ludwiki i Mi∏osza Lipiƒskich.

Projekt Lipiƒscy Dom Pasywny I, jako jedyny z Polski uzyska∏ aprobat´ Instytutu

Domów Pasywnych (PHI) z Darmstadt, zobaczmy zatem jak przebiega∏y prace

nad realizacjà tego przedsi´wzi´cia.

O PRODUKTACH

Jakub KOCZOROWSKI, dzia∏ sprzeda˝y i marke-
tingu w Rehau
W projekcie Dom Pasywny I, biura Lipiƒscy
Domy znalaz∏y swoje zastosowanie nowo-
czesne rozwiàzania firmy Rehau dla budow-
nictwa pasywnego. Jednym z istotnych ele-
mentów jest stolarka okienna, która w przy-
padku domu pasywnego musi mieç wspó∏-
czynnik przenikania ciep∏a mniejszy od
0,8 W/m2K. W domu pasywnym w Smolcu
zastosowano zestawy szyb zespolonych
o wspó∏czynniku przenikania ciep∏a
Ug=0,6 W/m2K oraz profile Rehau Clima De-
sign o wspó∏czynniku przenikania ciep∏a
Uf=0,7 W/m2K. Okna z profili Rehau Clima
Design posiadajà certyfikat Instytutu Domów
Pasywnych w Darmstadt. Równie˝ drzwi
wejÊciowe Rehau, które zosta∏y zastosowa-
ne w budynku pasywnym w Smolcu spe∏nia-
jà wymagania domów pasywnych odnoÊnie
do izolacyjnoÊci cieplnej i szczelnoÊci
na przenikanie powietrza. Z kolei ciep∏e po-
wietrze, odzyskane z gruntu za pomocà
gruntowego wymiennika ciep∏a AWADUKT
Thermo, wspomaga zarówno instalacj´
grzewczà, jak i wentylacj´ mechanicznà.
Nowoczesne po∏àczenie pompy ciep∏a typu
powietrze-powietrze z centralà rekuperacyj-
nà oraz z kolektorami s∏onecznymi w pe∏ni
zaspokajajà zapotrzebowanie na ciep∏à wo-
d´ u˝ytkowà, ogrzanie pomieszczeƒ oraz
sprawnà wentylacj´ Êwie˝ym powietrzem.
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KROK PO KROKU
1. Do budowy domu wybrano dzia∏k´, otwartà i nie za-

ciemnionà. Prace rozpocz´to od usuni´cia warstwy hu-
musu i wyrównania terenu.

Niedaleko miejsca gdzie mia∏ powstaç dom, w wykopie o g∏´bokoÊci ok. 1,5 m zainstalowany zosta∏ grunotwy wymien-

nik ciep∏a AKWADUKT Thermo, firmy Rehau (PVC o Êrednicy 150÷200 mm). Wykorzystuje on zakumulowane w grun-

cie ciep∏o, do podgrzania w zimie powietrza zewn´trznego do temperatury oko∏o 0°C. Latem przep∏ywajàce przez grun-

towy wymiennik ciep∏a powietrze jest ch∏odzone o 10 do 15 K, co daje efekt zbli˝ony do instalacji klimatyzacyjnej.

DOM PASYWNY W PIGU¸CE

W instytucie Domów Pasywnych w Darmstadt dom uznaje si´
za pasywny gdy spe∏nione sà nast´pujàce standardy:
• wydajny system wentylacji z odzyskiem ciep∏a (WRG ³75%,

zgodnie z certyfikatem Instytutu Budownictwa Pasywnego lub
wartoÊciami pomiarowymi DIBT pomniejszonymi o 12%),
przy ni˝szym zu˝yciu pràdu – poni˝ej 0,45 Wh/m3 dostarczonej
obj´toÊci powietrza)

• doskona∏a szczelnoÊç budynku, wymiana powierza 50Pa, ró˝ni-
ca ciÊnieƒ mniejsza ni˝ 0,6 h-1, zgodnie z normà DIN EN 13829

• izolacja cieplna: wspó∏czynnik przenikania ciep∏a U poni˝ej
0,15 W/(m2K)

• brak mostków termicznych w odniesieniu do wymiaru zewn´trznego
• wspó∏czynnik Ug szyb poni˝ej 0,8 W/(m2K) zgodnie z normà DIN

EN 673 przy wysokim stopniu przenikalnoÊci energii s∏onecznej
(g³50%, zgodnie z EN 410) tak, aby równie˝ w zimie mo˝liwy by∏
uzysk ciep∏a netto

• ramy okienne o wspó∏czynniku Uf poni˝ej 0,8 W/(m2K) zgodnie
z normà DIN EN 10007-2

• minimalne straty ciep∏a przy przygotowaniu i dystrybucji wody
do celów gospodarczych

• wydajne u˝ytkowanie pràdu elektrycznego

èród∏o: materia∏y PHI Darmstadt

2. Nast´pnie wylano ∏awy i u∏o˝ono Êciany fundamentowe z bloczków betonowych. Aby odizolowaç mur fundamento-

wy od p∏yty ˝elbetowej, u∏o˝ono dodatkowà warstw´ coko∏owych pustaków izolacyjnych Isomur, firmy Jordhal & Pfeifer.

�DOM PASYWNY I. Projekt domu autorstwa
biura projektowego Lipiƒscy Domy spe∏nia

wszystkie normy i standardy domu pasywnego
okreÊlone przez twórców ideii Instytutu Do-
mów Pasywnych (PHI) z Darmstadt spe∏nia
wszystkie normy i standardy domu pasywnego.
Architekci dostosowali projekt do wymogów
bilansu energetycznego, a jego funkcja zosta∏a
zaprojektowana tak, aby zapewniç jego miesz-
kaƒcom wysoki komfort mieszkania. Centrum
i sercem domu jest bogato przeszklony, prze-
stronny pokój dzienny na parterze. Efekt prze-
strzennoÊci pot´gujà a˝urowe schody i antreso-
la nad salonem. Znajduje si´ tu równie˝ wy-
godna kuchnia z przejÊciem do jadalni i prak-
tyczne pomieszczenie gospodarcze, oraz dodat-
kowy gabinet lub pokój goÊcinny. Poddasze to
strefa prywatna, w sk∏ad której wchodzà dwa
pokoje dzieci´ce, du˝a sypialnia dla rodziców,

Mimo,
˝e o budownictwie 
pasywnym 
i energooszcz´dnym 
mówi si´ coraz 
wi´cej na rynku 
polskim ciàgle brak 
odpowiednich 
materia∏ów 
i urzàdzeƒ. 
OczywiÊcie firmy 
deklarujà ich 
obecnoÊç w ofercie, 
ale najcz´Êciej 
trzeba je 
sprowadzaç 
zza granicy.



z której dost´pna jest pojemna garderoba oraz
du˝a, doÊwietlona ∏azienka. Nad gara˝em ma-
my wygodny taras. Najwi´ksza iloÊç promie-
niowanie s∏onecznego przypada na kierunek
po∏udniowy, dlatego te˝ omawiany budynek
jest „otwarty” od strony po∏udniowej. Wyst´-
puje tutaj bardzo du˝a powierzchnia oszklona.
A poniewa˝ iloÊç promieniowania s∏onecznego
przypadajàcego na pó∏noc jest niewielka ma∏o
jest od tej strony umieszczonych okien co nie
powoduje dodatkowych strat ciep∏a. Wed∏ug
standardów budownictwa pasywnego, dom
wyposa˝ony jest w rekuperacj´ i gruntowy wy-
miennik ciep∏a, przez co uzyskuje si´ bardzo
przyjazny klimat w domu, szczególnie wskaza-
ny dla osób z alergià. To dom o prostej i har-
monijnej budowie, doskonale wkomponowany
w zabudow´ domków jednorodzinnych z któ-
rymi sàsiaduje. Koszt stanu surowego netto wg

kosztorysu sporzàdzonego przez biuro wyno-
si 200 tys. z∏ w tym 35 tys. z∏ to robocizna.
Koszt wykoƒczonego budynku pod klucz netto
to 350 tys. z∏, w tym robocizna 68 tys. z∏. Koszt
metra kwadratowego domu wyniesie zatem
ok. 2.300 z∏. Mimo, ˝e cena wykonania jest du-
˝o wy˝sza, ni˝ domu standardowego to zasto-
sowane w nim rozwiàzania pozwalajà znaczàco
obni˝yç koszy ogrzewania, nawet o 90%
(do ok. 400 z∏ za rok). Budownictwo pasywne
w Polsce popularne jest jedynie w teorii, byç
mo˝e nie zdajemy sobie do koƒca sprawy, ˝e do-
skonale sprawdza si´ w praktyce. A zastosowane
technologie pozwalajà cieszyç si´ dobrym mi-
kroklimatem, komfortem i oszcz´dnoÊcià.

Katarzyna RYDZEWSKA-PIETRZAK

Zdj´cia: Grzegorz TOMASZEWSKI, Grzegorz DRZYZGA

Artyku∏ powsta∏ we wspó∏pracy

z Biurem Projektowym Lipiƒscy Domy
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3. W celu odizolowania budynku od pod∏o˝a gruntowego przed wylaniem p∏yty fundamentowej po∏o˝ona zosta-

∏a 30 cm warstwa styropianu Pod∏oga Gold Plus, firmy Termoorganika. Na styropianie u∏o˝ono zbrojenie, ca∏oÊç
zaszalowano i wylano p∏yt´ ˝elbetowà.

O PRODUKTACH

Szymon CIEÂLIK, kierownik dzia∏u obs∏ugi
klienta thermodom
Na budow´ domu pasywnego, realizowa-
nego przez biuro Paƒstwa Lipiƒskich do-
starczyliÊmy styropianowe kszta∏tki dacho-
we oznaczane symbolem TH7.
Bardzo istotnà cz´Êcià, ka˝dego budynku
jest ciep∏y dach. W nazwijmy to tradycyj-
nym budowaniu elementy dachowe th7
stanowiàce integralnà cz´Êç systemu
thermodom uk∏adane sà na drewnianej
wi´êbie i kryte dachówkà. Co wa˝ne – za-
st´pujà one wszystkie warstwy konieczne
do wykonania w innych systemach, dajàc
jednoczeÊnie izolacyjnoÊç U=0,23 W/m2K.
Osiowy rozstaw krokwi w wi´êbie przezna-
czonej do krycia elementami thermomur
wynosi 60 cm. Dachówka mo˝e byç beto-
nowa lub ceramiczna i musi byç dopaso-
wana do rozstawu ∏at 33 cm. Zastosowa-
nie dachowych elementów thermomur nie
wyklucza stosowania okien dachowych
– ich monta˝ odbywa si´ identycznie jak
w dachach tradycyjnych. W budynkach
pasywnych, tak jak na budowie domu pa-
sywnego w Smolcu izolacja termiczna jest
dodatkowo poprawiana przez zastosowa-
nie docieplenia (styropianowego) mi´dzy
krokwiami.
Inicjatyw´ Paƒstwa Lipiƒskich przyj´liÊmy
z zainteresowaniem przede wszystkim dla-
tego, ˝e nasza firma – jako producent sys-
temu budowania gwarantujàcego bardzo
dobre parametry izolacyjnoÊci termicznej
– jest propagatorem budownictwa energo-
oszcz´dnego. Budownictwo pasywne to
krok dalej. Dlatego te˝, wprowadziliÊmy
do naszej oferty Êcienne elementy styro-
pianowe gr. 40 i 45 cm z przeznaczeniem
dla budownictwa pasywnego. O ile bardzo
du˝e zainteresowanie tego typu budownic-
twem notujemy na rynkach paƒstw za-
chodnich (Niemcy, Szwajcaria, Austria,)
i skandynawskich (Szwecja, Norwegia)
o tyle w Polsce – przypuszczam jeszcze
przez wzgl´dy ekonomiczne – nie ma bo-
omu na tego typu inwestycje. Mamy jed-
nak nadziej´, ˝e inicjatywy podobne do tej
Paƒstwa Lipiƒskich stanowiàc doskona∏à
edukacj´ dla inwestorów, spopularyzujà
idee budownictwa energooszcz´dnego
i ekologicznego. My jesteÊmy na tak.
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7. Przy pomocy ekipy firmy REHAU zamontowano okna

Clima Design REHAU o wspó∏czynniku przenikania ciep∏a
dla ramy Uo=0,71 W/m2K, szyby Uo=0,6 W/m2K.
Uszczelniono je dodatkowo taÊmami i preparatami firmy
Soudal, które majà zapobiec niekontrolowanym wyp∏y-
wom powietrza z budynku.

4. Ze wzgl´du na ∏atwoÊç i szybkoÊç monta˝u Êciany zosta∏y wybudowane z keramzytobetonowych elementów

prefabrykowanych firmy Praefa przez ekip´ firmy Skanna. Po∏àczono je na zamki stalowe i wype∏niono betonem.
Spoiny i nieszczelnoÊci zaszpachlowano. Po czym u∏o˝ono p∏ytowy strop ˝elbetowy. 

5. Po∏acie dachu zosta∏y pokryte folià, nast´pnie u∏o˝o-

no pe∏ne deskowanie w postaci p∏yty OSB, a na nià
kszta∏tki styropianowe firmy Thermodom, które u∏atwiajà
po∏o˝enie dachówki, oraz warstw´ styropianu mi´dzy kro-
kwiami.

6. Âciany ob∏o˝ono dodatkowo styropianem Platinium Plus, firmy Termo-

organika o gruboÊci 30 cm.

RAPORT � DOM ENERGOOSZCZ¢DNY

KROK PO KROKU

8. Nast´pnie u∏o˝ono dachów-

k´ Cisar, firmy Braas, ocieplono
dach 20 cm warstwà styropianu
Platinum, firmy Termoorganika
i otynkowano Êciany zewn´trz-
ne. Dom zosta∏ otynkowany
na zewnàtrz na kolor, jaki prze-
widziano w projekcie.


