
Izolacyjne szyby niskoemisyjne dla  
energooszczêdnych budynków
W jaki sposób decydenci polityczni mog¹ oszczêdziæ energiê i znacznie 

zmniejszyæ emisjê CO2, aby do roku 2020 zrealizowaæ cele UE 
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Fakt: Do 2020 roku mo¿liwe by³oby zmniejszenie emisji CO2 nawet o 90 milionów ton 

rocznie, gdyby we wszystkich budynkach w Europie (czyli we wszystkich budynkach 

istniej¹cych i nowobudowanych, mieszkalnych oraz u¿ytkowych) zamontowano zespo³y 

okienne z podwójnymi izolacyjnymi szybami niskoemisyjnymi. 

Fakt: Istnieje mo¿liwośæ ograniczenia emisji CO2 nawet o 97 milionów ton, gdyby 

oprócz modernizacji istniej¹cych budynków poprzez wymianê szyb na podwójne szyby 

niskoemisyjne, w wiêkszym zakresie korzystano z potrójnych szyb niskoemisyjnych 

w nowych budynkach tam, gdzie jest to wskazane (np. w ch³odniejszych regionach na 

pó³nocy).

Fakt: Jest to dobra wiadomośæ, poniewa¿ UE zobowi¹za³a siê obni¿yæ w tych samych 

ramach czasowych roczn¹ ilośæ zbêdnej emisji CO2 o oko³o 300 milionów ton, poprzez 

oszczêdzanie energii marnowanej w budynkach mieszkalnych i u¿ytkowych. 

Powszechne stosowanie izolacyjnych szyb niskoemisyjnych mog³oby zatem 

odpowiadaæ za jedn¹ trzeci¹ docelowej redukcji emisji z budynków. 

Fakt: Przywódcy unijni chc¹ do roku 2020 zmniejszyæ o 20% ogólne zapotrzebowanie 

UE na energiê, obni¿aj¹c tym samym wielkośæ emisji CO2. Jeśli plan ten siê powiedzie, 

ca³kowita oszczêdnośæ energii w UE stanowi³aby równowartośæ 390 milionów ton oleju 

napêdowego, co skutkowa³oby obni¿eniem emisji CO2 o 780 milionów ton1.

Fakt: Ogólna niezdolnośæ UE do wydajnego wykorzystywania energii we wszystkich 

dziedzinach poch³onie do 2020 r. setki miliardów euro. Tak wiêc szersze stosowanie 

izolacyjnych szyb niskoemisyjnych przyniesie równie¿ oszczêdności fi nansowe.

Fakt: Stosowanie nowoczesnych materia³ów i technologii umo¿liwia projektowanie 

budynków o znacz¹co ni¿szym zapotrzebowaniu grzewczym, a niekiedy nawet eliminuje 

potrzebê stosowania konwencjonalnych systemów grzewczych (budynki 

niskoenergetyczne).  Kluczowym elementem dla ograniczania zapotrzebowania na 

ogrzewanie w tego typu budynkach s¹ izolacyjne szyby niskoemisyjne, a w szczególności 

szyby potrójne.  

Fakt: Technologia szk³a niskoemisyjnego istnieje i jest gotowa do wykorzystania. 

Oszczêdności energetyczne wynikaj¹ce z monta¿u izolacyjnych szyb niskoemisyjnych 

dalece przewy¿szaj¹ ilości energii zu¿ywane do ich produkcji. Przy emisjach 

generowanych przez producentów szk³a budowlanego w Europie, szacowanych na od 

4 do 5 milionów ton CO2 rocznie2, potencjalne oszczêdności z szerszego stosowania 

izolacyjnych szyb niskoemisyjnych znacznie przewy¿szaj¹ emisje powstaj¹ce na skutek 

ich produkcji. 

Najwa¿niejsze informacje o celach UE na rok 2020

Glass for Europe jest stowarzyszeniem handlowym europejskich producentów szyb do 

zastosowañ budowlanych, motoryzacyjnych i transportowych

Źród³a: Podstawowe informacje zawarte w „Planie dzia³ania na rzecz racjonalizacji zu¿ycia energii: 

sposoby wykorzystania potencja³u” (Komunikat Komisji Europejskiej, KOM(2006)545 wersja ostateczna 

z 19.10.2006 r.), a informacje na temat szk³a niskoemisyjnego z dokumentu  „Potential impact 

of Low-Emissivity Glazing on energy and CO2 savings in Europe” (Raport TNO 2008-D-R1240/B 

sporz¹dzony przez TNO Built Environment and Geosciences, z Delft w Holandii).

1 Wartośæ odnosi siê do poziomu docelowego wyznaczonego dla UE licz¹cej 25 pañstw cz³onkowskich.
2 „Energy and Environmental Benefi ts from Advanced Double Glazing in EU Buildings”, marzec 2005, strona 11, GEPVP
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Eksploatacja budynków odpo-

wiada za ponad 40% ca³kowi-

tego zu¿ycia energii w Unii 

Europejskiej. Sprawienie, by 

nowopowstaj¹ce i istniej¹ce 

budynki by³y jak najbardziej 

energooszczêdne, bêdzie sta-

nowiæ znacz¹cy krok w realiza-

cji unijnych celów zmniejszenia 

emisji CO2. 

Decydenci mogliby umo¿liwiæ 

realizacjê oko³o jednej trzeciej 

docelowych oszczêdności 

energii dla budynków określo-

nych przez Komisjê Europejsk¹ 

w „Planie dzia³ania na rzecz 

racjonalizacji zu¿ycia energii:    

sposoby wykorzystania poten-

cja³u” poprzez promowanie 

stosowania podwójnych lub 

potrójnych zespo³ów okien-

nych z izolacyjnymi szybami 

niskoemisyjnymi w ju¿ istniej¹-

cych i w nowych budynkach 

w Europie.  Izolacyjne szk³o 

niskoemisyjne oszczêdza 

energiê, poniewa¿ ogranicza 

straty ciep³a z budynku 

poprzez szyby.  Jednocześnie 

szk³o to przepuszcza do wnê-

trza znacz¹ce ilości 

ciep³a s³onecznego, przez co 

ogranicza potrzebê sztucz-

nego ogrzewania budynku. 

Mo¿liwości zmniejszenia emisji 

CO2 z budynków przez izola-

cyjne szk³o niskoemisyjne 

zosta³y przeanalizowane przez 

holenderski instytut 

naukowy – TNO, który przepro-

wadzi³ rygorystyczne i zacho-

wawcze pod wzglêdem metod 

i norm technicznych badanie. 

Wyniki przedstawiamy w niniej-

szej broszurze. Badanie wyka-

za³o, ¿e w przypadku 

optymalnego wykorzystania 

izolacyjnych szyb niskoemisyj-

nych w nowych i starych 

budynkach w Europie, do roku 

2020 mo¿na zmniejszyæ roczn¹ 

emisjê CO2 nawet o 97 milio-

nów ton (patrz Tabela 3).

Potrzebna do tego technologia 

ju¿ istnieje. UE i jej pañstwa 

cz³onkowskie mog¹ za jej 

pomoc¹ zrealizowaæ w³asne 

cele, podejmuj¹c dzia³ania 

w kierunku jej szerszego 

stosowania.

Izolacyjne szyby niskoemisyjne 
oszczêdzaj¹ energiê. Promowanie 
ich stosowania zmniejszy emisjê CO2.

Wiele nowych i wiêkszośæ istniej¹cych budynków 
niepotrzebnie trwoni energiê, która ma zapewniaæ 
ciep³o ich u¿ytkownikom.  Przek³ada siê to na wy¿sz¹ 
ni¿ konieczna emisjê CO2.
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Szyby o niskiej emisyjności

„Emisyjnośæ” odnosi siê do zdolności powierzchni szk³a do odbijania ciep³a.  Powierzchnia szyb niskoemisyjnych jest z jednej strony 

pokryta specjaln¹, mikroskopijnie cienk¹, praktycznie niewidoczn¹ przezroczyst¹ pow³ok¹.  Pow³oka ta odbija ciep³o z powrotem do 

budynku, przez co ogranicza utratê ciep³a przez okno.  Ogranicza równie¿ transfer ciep³a z ciep³ej (wewnêtrznej) szyby do szyby 

ch³odniejszej (zewnêtrznej), a zatem jeszcze dodatkowo obni¿a ilośæ ciep³a traconego poprzez okno.  Pow³oka umo¿liwia przenikanie 

do budynku du¿ych ilości energii s³onecznej, dziêki czemu budynek jest przez ni¹ ogrzewany. Pow³okê tê stosuje siê zarówno 

w podwójnie jak i potrójnie oszklonych oknach.  W³aściwości izolacyjnego szk³a niskoemisyjnego sprawiaj¹, ¿e jest ono dostawc¹ 

netto energii w budynkach. 

Na zewnątrz Wewnątrz

Uzyskanie darmowego
ciepła słonecznego

Ciepło wewnętrzne

Słońce

Na zewnątrz Wewnątrz

Uzyskanie darmowego
ciepła słonecznego

Ciepło wewnętrzne

Słońce

Rysunek 1: Podwójne zespo³y okienne z jedn¹ pow³ok¹ niskoemisyjn¹ 

Pow³oka niskoemisyjna zastosowana po jednej stronie szyby

Rysunek 2: Potrójne zespo³y okienne z dwoma pow³okami niskoemisyjnymi
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Wiêkszośæ z zamieszkiwanych 

obecnie budynków powsta³a 

w czasie, gdy na etapie pro-

jektu architektonicznego nie 

poświêcano zbyt wiele uwagi 

oszczêdności energii.  Nie by³o 

optymalnych materia³ów 

budowlanych utrzymuj¹cych 

ciep³o.  W wyniku tego przez 

przestarza³e okna w istniej¹-

cych budynkach tracimy jego 

ogromne ilości. Spraw¹ bez-

wzglêdnie priorytetow¹ 

powinna byæ wymiana nieefek-

tywnych szyb w tych¿e budyn-

kach, aby mo¿na by³o ograni-

czyæ u¿ycie centralnego 

ogrzewania. 

Pieni¹dze zainwestowane 

w nowe okna zwróc¹ siê po 

kilku latach dziêki obni¿eniu 

kosztów ogrzewania.  Zmniejszy 

siê tak¿e emisja CO2. Nie ma 

czasu do stracenia – ju¿ 

wkrótce wygaśnie termin reali-

zacji celów wyznaczonych 

w ramach ONZ-etowskiego 

Protoko³u z Kioto. Jednak¿e 

wymiana nieefektywnych okien 

spotyka siê z oporem ze wzglê-

dów fi nansowych, wynikaj¹cym 

z konieczności poniesienia 

pocz¹tkowo znacznych kosz-

tów.   Rz¹dy mog¹ i powinny 

wprowadziæ zachêty fi nansowe 

lub podatkowe dla w³aścicieli 

domów i innych budynków, 

sk³aniaj¹ce do monta¿u najno-

wocześniejszych okien.  

Prawo powinno obligowaæ do 

stosowania energooszczêd-

nych okien we wszystkich 

nowych budynkach. Konieczne 

jest, ¿eby dyrektywa EPBD 

w sprawie charakterystyki ener-

getycznej budynków (która 

wymaga od wszystkich pañstw 

cz³onkowskich UE aktualizowa-

nia swoich przepisów budowla-

nych co piêæ lat) zosta³a rozsze-

rzona równie¿ na mniejsze 

budynki. Rz¹dy poszczegól-

nych krajów nie musz¹ czekaæ 

na now¹ dyrektywê, aby zachê-

caæ do szerszego stosowania 

izolacyjnego szk³a niskoemisyj-

nego.  Powinny dawaæ przyk³ad 

modernizuj¹c budynki 

publiczne poprzez wymianê 

okien oraz zapewniæ bodziec 

ekonomiczny, który zmniejszy 

obci¹¿enie fi nansowe zwi¹zane 

z wymian¹ przestarza³ych okien 

na najlepsze dostêpne obecnie 

w ofercie. 

Ciesz siê ciep³em. 
Oszczêdzaj energiê. 
Redukuj emisje. 

Ze wzglêdu na to, ¿e ludzie spêdzaj¹ tak du¿o czasu wewn¹trz budynków, 
uzyskiwanie i utrzymywanie w nich komfortowej temperatury ma 
pierwszorzêdne znaczenie.  Jednak powinno siê to odbywaæ w sposób 
jak najbardziej energooszczêdny i ekologiczny. 

•   Zachêcaæ, a w razie potrzeby wymagaæ stosowania zespo³ów okiennych z podwójnymi i potrójnymi izolacyjnymi szybami 

niskoemisyjnymi w krajowych przepisach budowlanych dotycz¹cych nowych budynków.

•   Zachêcaæ lub wymagaæ metodami fi skalnymi lub ustawodawczymi wymiany zespo³ów okiennych w istniej¹cych budynkach na 

izolacyjne szyby niskoemisyjne.

•   Zapewniæ zachêty ekonomiczne i podatkowe zarówno dla u¿ytkowników jak i producentów izolacyjnych szyb niskoemisyjnych, 

aby wspomóc szybsze rozpowszechnianie energooszczêdnych produktów na rynku.

•   Zagwarantowaæ wyposa¿enie wszystkich budynków u¿yteczności publicznej w odpowiednie zespo³y okienne z izolacyjnymi 

szybami niskoemisyjnymi.

•   Organizowaæ kampanie informacyjne i komunikacyjne na temat korzyści p³yn¹cych ze stosowania izolacyjnych szyb niskoemisyjnych.

•   Zagwarantowaæ, ¿eby świadectwa charakterystyki energetycznej budynków wyjaśnia³y i określa³y ilościowo potencjaln¹ 

oszczêdnośæ energii i redukcjê emisji CO2 wynikaj¹ce ze stosowania zespo³ów okiennych z podwójnymi i potrójnymi izolacyjnymi 

szybami niskoemisyjnymi.

Co decydenci polityczni mog¹ zrobiæ, aby daæ Europie 
nowe okna i obni¿yæ emisjê CO2?





Podwójne szyby s¹ produk-

tem o ustalonej pozycji, ale nie 

wszêdzie w Europie s¹ stan-

dardem. Co wiêcej, znaczna 

ilośæ budynków w Europie na-

dal jest wyposa¿ona w poje-

dyncze szyby, przez co w ka¿-

dej minucie marnuj¹ siê 

ogromne ilości energii. 

Zbyt czêsto okna s¹ wymie-

niane na podwójne dopiero 

wówczas, gdy siê rozlatuj¹.  

Wymiana nieefektywnych 

okien w obecnym tempie zaj-

mie ca³e dziesiêciolecia.  

Jednak¿e to nie kryterium 

„koñca przydatności do u¿yt-

ku”, a oszczêdnośæ energii 

powinna byæ motorem wymia-

ny nieefektywnych okien.  

Czekanie, a¿ wymiana okna 

bêdzie nieunikniona to utrata 

szansy na zaoszczêdzenie ol-

brzymiej ilości energii i pieniê-

dzy oraz obni¿enie emisji CO2.

Ponadto wiele ze starszych 

zamontowanych podwójnych 

szyb nie jest wystarczaj¹co 

wydajnych energetycznie.  

Wiele przemawia za 

zast¹pieniem równie¿ tych 

przestarza³ych podwójnych 

szyb nowoczesnymi, super-

wydajnymi podwójnymi lub 

potrójnymi szybami, które 

charakteryzuj¹ siê du¿o lepsz¹ 

wydajności¹ energetyczn¹.   

Nie wszystkie szyby s¹ tej sa-

mej jakości, i nie we wszyst-

kich podwójnych zespo³ach 

okiennych stosowane jest wy-

sokowydajne izolacyjne szk³o 

niskoemisyjne.  Jakośæ kom-

ponentów i procesu produkcji 

ma kluczowe znaczenie. 

Z tego w³aśnie powodu obej-

muj¹cy ca³¹ Uniê Europejsk¹ 

dynamiczny system oznacza-

nia stopnia energooszczêdno-

ści okien pomóg³by konsu-

mentom znajdowaæ najbar-

dziej wydajne produkty.  

Stanowi³by on tak¿e odnośnik 

dla rz¹dowych programów za-

chêt promuj¹cych sprzeda¿ 

okien o najwy¿szej wydajności 

oraz promuj¹cych ci¹g³e udo-

skonalanie produktów. 

Budynki w Europie…
potrzebuj¹ nowych okien!
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Skoro zabezpieczenie dostaw energii jest bezwzglêdnie 

najwa¿niejsze, dlaczego niepotrzebnie j¹ marnujemy?

Koszt energii jest kluczowy w ka¿dej gospodarce – krajowej, miêdzynarodowej, w biznesie czy 

w domu. Gwa³towne wzrosty cen ropy i gazu w ró¿nych okresach na przestrzeni ostatnich 

trzydziestu piêciu lat odpowiada³y za kolejne spadki gospodarcze na ca³ym globie.  Zasoby 

naturalne kurcz¹ siê, a zrównowa¿one źród³a alternatywne s¹ niejednokrotnie zbyt kosztowne.  

Mimo to na ca³ym świecie zapotrzebowanie na energiê stale rośnie.  

 

Rezerwy ropy naftowej i gazu skupione s¹ w rêkach kilku dostawców.  Pozosta³a czêśæ świata jest 

zatem uzale¿niona od strategii rynkowych i decyzji, na które nie ma zbyt du¿ego wp³ywu. 

Manipulacje dostawami energii oddzia³uj¹ na dobrobyt gospodarczy oraz stabilnośæ polityczn¹.  

Obecnie ka¿de pañstwo obawia siê o bezpieczeñstwo swoich dostaw energii, poniewa¿ brak 

energii mo¿ne na ogromn¹ skalê zak³óciæ jego funkcjonowanie.

 

Do zwiêkszenia obaw o stopieñ nara¿enia infrastruktury dostaw energii na atak przyczyni³ siê te¿ 

rozwój miêdzynarodowego terroryzmu.  Dostawy mog¹ te¿ zostaæ niespodziewanie odciête 

w wyniku wypadków, katastrof naturalnych i anomalii pogodowych.  Jest to kolejnym powodem, 

dla którego bezpieczeñstwo dostaw jest w centrum uwagi.  Rz¹dy pañstw na ca³ym świecie 

aktywnie poszukuj¹ sposobów zmniejszenia uzale¿nienia od zewnêtrznych źróde³ energii.

 

Póki co najwa¿niejsz¹ rzecz¹ jak¹ decydenci mog¹ i powinni zrobiæ jest zadbanie, aby nie 

zu¿ywano wiêcej energii ni¿ jest to absolutnie konieczne.  Ogrzewanie mieszkañ, miejsc pracy 

oraz przestrzeni u¿yteczności publicznej poch³ania – i marnotrawi – ogromne ilości energii. To 

oczywiste, ¿e wiele budynków w Europie wymaga uwagi w pierwszej kolejności.  Izolacyjne szyby 

niskoemisyjne w podwójnych i potrójnych kombinacjach to istniej¹ca technologia s³u¿¹ca 

zachowaniu ciep³a wewn¹trz budynków.  Szersze jej stosowanie oznacza³oby zmniejszenie u¿ycia 

lub nawet wy³¹czenie systemów ogrzewania, oszczêdnośæ du¿ej ilości wyczerpuj¹cej siê energii 

oraz zmniejszenie zale¿ności od innych, a zatem zwiêkszy³oby nasze bezpieczeñstwo. 

Najbezpieczniejsza energia to energia zaoszczêdzona. 



Glass for Europe zleci³a TNO - 

holenderskiemu instytutowi ba-

dañ technicznych - przeprowa-

dzenie badania potencjalnej 

oszczêdności energii i zmniej-

szenia emisji CO2 w Europie 

w wyniku szerszego stosowa-

nia izolacyjnych szyb niskoemi-

syjnych. Raport z badania udo-

stêpniany jest na ¿yczenie 

przez stowarzyszenie Glass for 

Europe lub mo¿na go pobraæ ze 

strony: 

www.glassforeurope.com. 

Badanie przeprowadzono 

w sposób szczególnie rygory-

styczny pod wzglêdem meto-

dologii i środków kontroli, 

a ponadto charakteryzuje siê 

ono zachowawczym i ostro¿-

nym podejściem przyjêtym 

podczas ustalania za³o¿eñ w³¹-

czonych do modeli. Pozwoli³o 

to na uzyskanie powa¿nych, 

solidnych i wiarygodnych 

wyników. 

Zadanie TNO polega³o na prze-

prowadzeniu analizy potencjal-

nej oszczêdności energii oraz 

redukcji emisji CO2 wynikaj¹-

cych z szerszego stosowania 

wysokowydajnych zespo³ów 

okiennych z podwójnymi szy-

bami niskoemisyjnymi we 

wszystkich nowych i istniej¹-

cych budynkach w 27 pañ-

stwach cz³onkowskich Unii 

Europejskiej.  Potencjalna 

oszczêdnośæ energii do 2020 

roku mog³aby wynieśæ a¿ 

912 000 terad¿uli (TJ)3 rocznie, 

przez co w ca³ej UE redukcja 

emisji CO2 wynios³aby nawet 90 

milionów ton rocznie. Wyniki 

uszeregowane wed³ug krajów 

podano w Tabeli 2.

Dodatkowo TNO mia³o zbadaæ 

potencjalne oszczêdności wy-

nikaj¹ce ze stosowania zespo-

³ów okiennych z potrójnymi szy-

bami niskoemisyjnymi we 

wszystkich nowych budynkach 

za wyj¹tkiem cieplejszego po³u-

dnia Europy, gdzie za³o¿ono 

stosowanie zespo³ów podwój-

nych. Potencjalna oszczêdnośæ 

energii do 2020 roku wynikaj¹-

ca tylko z tego środka mog³aby 

wynieśæ a¿ 113 000 TJ rocznie, 

przez co w ca³ej UE redukcja 

emisji CO2 wynios³aby ponad 

11 milionów ton rocznie. Wyniki 

uszeregowane wed³ug krajów 

podano w Tabeli 3.

UE zobowi¹za³a siê obni¿yæ do 

2020 roku roczn¹ emisjê CO2 

o oko³o 300 milionów ton po-

przez oszczêdzanie energii 

w budynkach mieszkalnych 

i u¿ytkowych. Na podstawie ba-

dania stowarzyszenie Glass for 

Europe wywnioskowa³o, ¿e 

konsekwentne i odpowiednie 

stosowanie zarówno podwój-

nych jak i potrójnych zespo³ów 

okiennych ze szk³em niskoemi-

syjnym w 27 pañstwach cz³on-

kowskich UE we wszystkich ist-

niej¹cych i nowopowstaj¹cych 

budynkach mo¿e potencjalnie 

zmniejszyæ do 2020 roku emisjê 

CO2 a¿ o 97 milionów ton rocz-

nie, co stanowi 30% rocznego 

celu wyznaczonego przez UE. 

Rygorystyczne badanie
Naukowe ustalenie potencjalnych korzyści 
wynikaj¹cych ze stosowania szyb niskoemisyjnych
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3     1 terad¿ul to 1012 d¿uli. Jeden d¿ul to ilośæ energii potrzebna do sta³ego wytwarzania przez jedn¹ sekundê mocy jednego wata, lub ogrzania o 1 stopieñ 

Celsjusza jednego grama suchego, ch³odnego powietrza. Przeciêtne jednomilionowe miasto we Francji zu¿ywa ok. 50 000 TJ energii rocznie. 

W kalkulacji potencjalnych 

korzyści wynikaj¹cych z szer-

szego stosowania izolacyjnych 

szyb niskoemisyjnych w 27 

pañstwach cz³onkowskich UE 

wziêto pod uwagê ró¿norakie 

kluczowe czynniki. W odniesie-

niu do lokalnych warunków kli-

matycznych zastosowano 

dane bezpośrednie lub ekstra-

polowane; po³¹czenie wyko-

rzystywanych źróde³ energii 

(produkcja CO2 na TJ jest ró¿na 

w zale¿ności na przyk³ad od 

tego, czy energia elektryczna 

jest wytwarzana z wêgla, gazu 

lub energii atomowej); charak-

ter zasobu budynków (klasyfi -

kowanych np. wg wieku, mate-

ria³ów budowlanych, przezna-

czenia mieszkaniowego lub 

u¿ytkowego oraz wyposa¿enia 

w centralne ogrzewanie). Na tej 

podstawie wyodrêbniono 

osiem ró¿nych grup.

Zastosowano nastêpuj¹ce 

charakterystyki wydajności 

szk³a:  Systemy potrójne - war-

tośæ g: 0,6; wartośæ U: 0,7; 

systemy podwójne - wartośæ g: 

0,6; wartośæ U: 1,1. W celu 

przeprowadzenia kalkulacji 

w badaniu za³o¿ono, ¿e jed-

nostki okienne z podan¹ spe-

cyfi kacj¹ wydajnościow¹ insta-

lowano w latach 2008-2020 

w istniej¹cych oraz nowobudo-

wanych budynkach. 

Uwzglêdnione kluczowe czynniki



Tabela 1: Potencjalna roczna oszczêdnośæ energii i zmniejszenie emisji CO2 w UE27 do roku 2020 wynikaj¹ca z optymalnego stosowania izolacyjnych 
szyb niskoemisyjnych.

Szyby niskoemisyjne s¹ ju¿ obecnie stosowane zarówno w nowych, jak i istniej¹cych budynkach.  Tabela 1 przedstawia dodatkowe oszczêdności, 

które mo¿na by zrealizowaæ poza obecnymi tendencjami w ich stosowaniu. 
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Mo¿liwośæ sporych oszczêdności
Dziêki stosowaniu szyb niskoemisyjnych mo¿na 
zrealizowaæ do 30% wyznaczonych przez UE celów 
ograniczenia emisji CO2 z budynków. 

Komunikat 1: 

Poprzez wprowadzenie przepi-

sów budowlanych wymagaj¹-

cych szerszego stosowania 

wysokowydajnych (odpowied-

nio) podwójnych lub potrój-

nych szyb niskoemisyjnych 

przy wznoszeniu wszystkich 

nowych budynków, UE27 

mog³aby do 2020 roku zaosz-

czêdziæ co roku od 50 000 do 

113 000 TJ energii oraz ograni-

czyæ emisjê CO2 od 4,7 do 11,3 

milionów ton rocznie. 

Osi¹gniêto by to bez wydatków 

ze strony rz¹dów. 

Komunikat 2: 

Poprzez stosowanie po³¹cze-

nia zachêt legislacyjnych i ryn-

kowych maj¹cych na celu pro-

mowanie modernizacji istniej¹-

cych budynków poprzez 

wymianê szyb na wysokowy-

dajne podwójne szyby nisko-

emisyjne, UE27 mog³aby do 

2020 roku zaoszczêdziæ do 

860 000 TJ energii rocznie, oraz 

zmniejszyæ emisjê CO2 nawet 

o 85 milionów ton rocznie. 

Koszty poniesione przez rz¹d 

w zwi¹zku z tymi środkami 

(np. w zwi¹zku z kredytem 

podatkowym lub subsydiami) 

zosta³yby najprawdopodobniej 

zrównowa¿one, przynajmniej 

w pewnym stopniu, przez wy¿-

sze wp³ywy z tytu³u podatku 

VAT od sprzeda¿y nowych 

okien, ni¿sze koszty bezrobo-

cia oraz wy¿sze wp³ywy 

z tytu³u podatku dochodowego 

(aczkolwiek nie zosta³o to 

zbadane).

Komunikat 3: 

Poprzez podjêcie dzia³añ na 

obu frontach, promocjê stoso-

wania wysokowydajnych 

(odpowiednio) podwójnych lub 

potrójnych szyb niskoemisyj-

nych we wszystkich nowych 

i istniej¹cych budynkach, UE27 

mog³aby do 2020 roku pomóc 

w zaoszczêdzeniu co roku do 

975 000 TJ energii oraz ograni-

czeniu emisji CO2 a¿ o 97 milio-

nów ton rocznie, co stanowi 

niemal jedn¹ trzeci¹ unijnych 

wartości docelowych ograni-

czenia emisji z budynków.

Co to oznacza dla decydentów politycznych?

Stosowanie izolacyjnych szyb 

niskoemisyjnych

Oszczêdnośæ energii 

[TJ]  

Oszczêdnośæ energii

Odpowiednik milionów ton ropy 

naftowej

Zmniejszenie emisji CO2 

[kt]

Szyby podwójne we 

wszystkich nowych budynkach

50 213 1,2 4 767

Szyby potrójne we wszystkich 

nowych budynkach za wyj¹tkiem 

po³udnia Europy, gdzie 

stosowane s¹ szyby podwójne

112 955 2,7 11 303

Szyby podwójne we wszystkich 

istniej¹cych budynkach

862 280 20,5 85 310

Szyby podwójne we 

wszystkich budynkach 

(istniej¹cych i nowych)

912 493 21,7 90 077

Maksymalny potencja³:  

(odpowiednio) szyby podwójne i 

potrójne we wszystkich 

istniej¹cych i nowych budynkach

975 235 23,2 96 613



W wielu budynkach w Europie nadal nie zamontowano standardowych podwójnych szyb, nie mówi¹c ju¿ o zespo³ach okiennych 

z izolacyjnymi szybami niskoemisyjnymi. W poni¿szej Tabeli 2 przedstawiono zestawienie, jaki wp³yw na poziomy emisji CO2 mia³oby 

stosowanie zespo³ów okiennych z izolacyjnymi szybami niskoemisyjnymi, gdyby wszystkie budynki w ca³ej Europie, zarówno te 

istniej¹ce jak i nowe, by³y wyposa¿one w zespo³y okienne z podwójnymi izolacyjnymi szybami niskoemisyjnymi.  Mo¿liwe by³oby 

ograniczenie emisji CO2 o miliony ton rocznie, co przyczyni³oby siê do realizacji celów UE na 2020 rok.

Podwójne szyby niskoemisyjne 
we wszystkich istniej¹cych 
i nowych budynkach
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Tabela 2: Potencjalne roczne oszczêdności energii i zmniejszenia emisji CO2 w 2020 roku: stosowanie jedynie wysokowydajnych zespo³ów okiennych 

z podwójnymi szybami niskoemisyjnymi

Istniej¹ce budynki (a) Nowe budynki (b) Istniej¹ce i nowe budynki (a) + (b)

Oszczêdności 

energii [TJ]

Zmniejszenie 

emisji CO2 [kt]

Oszczêdności 

energii [TJ]

Zmniejszenie 

emisji CO2 [kt]

Oszczêdności 

energii [TJ]

Zmniejszenie 

emisji CO2 [kt]

Pó³noc 14 734 1 589 -2 6214 -285 12 113 1 304

  Finlandia  5 409 584 -962 -105 4 447 479

  Szwecja  9 324 1 005 -1 658 -180 7 666 825

Region środkowy 

morski

232 306 24 074 7 469 841 239 775 24 916

  Belgia  15 227 1 577 490 56 15 717 1 633

  Dania 7 997 830 257 28 8 254 859

  Irlandia  5 959 621 192 20 6 151 641

  Luksemburg  695 72 22 2 718 75

  Holandia 24 194 2 517 778 84 24 972 2 601

  Wielka Brytania 88 920 9 235 2 859 314 91 779 9 549

  Francja  89 312 9 221 2 871 338 92 184 9 559

Region środkowy 
kontynentalny

202 049 21 026 7 458 794 209 507 21 820

  Austria  18 268 1 896 674 73 18 943 1 970

  Niemcy  183 781 19 130 6 783 720 190 564 19 850

Po³udnie  174 774 15 958 28 332 2 499 203 106 18 456

  Cypr  1 155 117 187 20 1 343 136

  Grecja  15 435 1 557 2 502 265 17 937 1 822

  W³ochy  83 951 7 620 13 609 1 187 97 561 8 807

  Malta 578 55 94 9 671 64

  Portugalia  15 316 1 398 2 483 219 17 799 1 617

  Hiszpania  58 339 5 211 9 457 799 67 796 6 010

Republiki 
nadba³tyckie5

17 736 1 773 494 50 18 230 1 822

Polska  64 246 6 435 4 216 413 68 462 6 848

Region środkowy6 75 575 7 554 2 350 238 77 925 7 791

Rumunia i Bu³garia 80 860 6 902 2 514 217 83 375 7 119

27 pañstw UE  862 280 85 310 50 213 4 767 912 493 90 077

4  Wartości ujemne wynikaj¹ z faktu, i¿ w tych krajach w nowych budynkach szeroko stosowane s¹ ju¿ szyby potrójne, podczas gdy tabela ta dotyczy 

oszczêdności wynikaj¹cych ze stosowania szyb podwójnych. 
5  Estonia, Litwa, £otwa
6 Czechy, Wêgry, S³owacja, S³owenia





10

Zastosowanie potrójnych szyb niskoemisyjnych mo¿e w jeszcze wiêkszym stopniu zwiêkszyæ wydajnośæ energetyczn¹ w wiêkszości 

obszarów Europy.  Ale montowanie ich w miejscach, gdzie klimat jest gor¹cy latem i ciep³y zim¹ mija siê z celem.  W tych regionach 

najlepszym wyborem s¹ szyby podwójne. W poni¿szej Tabeli 3 przedstawiono potencja³ monta¿u potrójnych szyb niskoemisyjnych we 

wszystkich przysz³ych nowych budynkach w ca³ej Europie za wyj¹tkiem ³agodniejszych klimatycznie regionów po³udniowych, w których 

wystarczaj¹ce s¹ szyby podwójne.  W Tabeli 3 zaprezentowano tak¿e imponuj¹cy potencja³ po³¹czenia stosowania potrójnych szyb we 

wszystkich nowych budynkach wraz ze stosowaniem szyb niskoemisyjnych we wszystkich budynkach istniej¹cych. 

Potrójne szyby niskoemisyjne 
zapewniaj¹ dodatkowe korzyści 
w ch³odniejszych regionach

Tabela 3: Potencjalne roczne oszczêdności energii i zmniejszenia emisji CO2 w 2020 roku: stosowanie wysokowydajnych zespo³ów okiennych 

z podwójnymi i/lub potrójnymi szybami niskoemisyjnymi.

Nowe budynki (wszêdzie szyby potrójne, a na 

po³udniu podwójne)

Istniej¹ce budynki (podwójne szyby)

Nowe budynki (wszêdzie potrójne szyby, a na 

po³udniu podwójne)

Oszczêdności energii 

[TJ]

Zmniejszenie emisji 

CO2 [kt]

Oszczêdności energii 

[TJ]

Zmniejszenie emisji 

CO2 [kt]

Pó³noc 2 790 313 17 523 1 902

  Finlandia  1 024 114 6 433 698

  Szwecja  1 765 199 11 090 1 204

Region środkowy 

morski

29 964 3 250 262 270 27 324

  Belgia  1 964 214 17 191 1 791

  Dania 1 032 111 9 029 941

  Irlandia  769 81 6 728 702

  Luksemburg  90 10 785 82

  Holandia 3 121 331 27 315 2 848

  Wielka Brytania 11 469 1 227 100 390 10 463

  Francja  11 520 1 278 100 832 10 499

Region środkowy 
kontynentalny

28 304 2 982 230 353 24 009

  Austria  2 559 273 20 827 2 169

  Niemcy  25 745 2 709 209 526 21 839

Po³udnie  28 332 2 499 203 106 18 456

  Cypr  187 20 1 343 136

  Grecja  2 502 265 17 937 1 822

  W³ochy  13 609 1 187 97 561 8 807

  Malta 94 9 671 64

  Portugalia  2 483 219 17 799 1 617

  Hiszpania  9 457 799 67 796 6 010

Republiki 
nadba³tyckie7

2 052 206 19 788 1 978

Polska  9 007 889 73 254 7 324

Region środkowy8 6 042 609 81 617 8 162

Rumunia i Bu³garia 6 464 556 87 325 7 458

27 pañstw UE  112 955 11 303 975 235 96 613

7  Estonia, Litwa, £otwa
8 Czechy, Wêgry, S³owacja, S³owenia





Nie istniej¹ gotowe rozwi¹zania. Oszczêdności energetyczne nale¿y znaleźæ we wszystkich sektorach i dziedzinach dzia³alności; 

umiarkowane przyrosty oszczêdności przyczyniaj¹ siê do realizacji naszych ogólnych celów.

Wiele energooszczêdnych technologii ju¿ istnieje, lecz nie jest odpowiednio wykorzystywanych. Izolacyjne szyby niskoemisyjne to 

doskona³y przyk³ad sprawdzonego sposobu zwiêkszania wydajności, który mo¿e i powinien odgrywaæ wiêksz¹ rolê. Zastosowanie 

izolacyjnych szyb niskoemisyjnych zapewnia scenariusz „zwyciêstwa na ca³ej linii”: utrzymanie ciep³a wewn¹trz budynków 

i zapewnienie wygody i produktywności ich u¿ytkowników; zmniejszenie zbêdnej emisji CO2 i pomoc w ustabilizowaniu klimatu na 

planecie oraz zmniejszanie zapotrzebowania energetycznego i obni¿anie kosztów.

Decydenci polityczni powinni aktywnie przyjrzeæ siê sposobom propagowania szerszego stosowania izolacyjnych szyb 

niskoemisyjnych w przedsiêwziêciach budowlanych. Mo¿na to osi¹gn¹æ za pomoc¹ przepisów prawnych. Na przyk³ad, krajowe 

prawo budowlane mog³oby wymagaæ stosowania izolacyjnych szyb niskoemisyjnych, zw³aszcza w pañstwach o ch³odniejszym 

klimacie, lub zachêcaæ do wyboru energooszczêdnych rozwi¹zañ korzyściami ekonomicznymi lub podatkowymi, lub obydwoma 

tymi sposobami jednocześnie.

Co mog¹ zrobiæ decydenci polityczni?
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Niektóre studia przypadku 

w badaniu zleconym przez sto-

warzyszenie Glass for Europe 

prezentuj¹ bardzo ambitne sce-

nariusze. Zak³adanie, ¿e 

wszystkie nieefektywne ener-

getycznie systemy okienne we 

wszystkich istniej¹cych budyn-

kach w Europie zostan¹ wymie-

nione w krótkim okresie jest 

nierealistyczne,  ale mo¿na i na-

le¿y uczyniæ pierwszy powa¿ny 

krok. 

Z drugiej strony o wiele prost-

sze jest przystosowanie krajo-

wych przepisów budowlanych 

tak, aby wymaga³y monta¿u we 

wszystkich nowych budynkach 

najnowocześniejszych szyb od-

powiednich do lokalnych wa-

runków klimatycznych.  Gdyby 

podjêto dzia³ania w odniesieniu 

do nowych budynków, mo¿na 

by praktycznie bez wysi³ku 

zmniejszyæ emisjê CO2 o ok. 11 

milionów ton.

 

W najbardziej ambitnych sce-

nariuszach obliczono, ¿e mo¿-

na zrealizowaæ a¿ jedn¹ trzeci¹ 

docelowych ograniczeñ emisji 

CO2 z budynków w Unii 

Europejskiej przy maksymal-

nym zastosowaniu izolacyjnych 

szyb niskoemisyjnych w no-

wych i istniej¹cych budynkach 

(aby zmniejszyæ wykorzystanie 

centralnego ogrzewania). 

Inne badanie wykonane na zle-

cenie stowarzyszenia Glass for 

Europe wykaza³o, ¿e mo¿liwe 

by³oby zrealizowanie jednej 

czwartej docelowych ograni-

czeñ emisji CO2 w UE przy od-

powiednim zastosowaniu we 

wszystkich nowych i istniej¹-

cych budynkach innego wyso-

kowydajnego produktu szkla-

nego – szk³a chroni¹cego przez 

s³oñcem (co pomog³oby ogra-

niczyæ u¿ycie klimatyzacji).9

 

Powszechniejsze stosowanie 

najnowocześniejszych produk-

tów szklanych w budynkach 

stanowi jedn¹ z najprostszych 

dostêpnych obecnie dróg do 

osi¹gniêcia du¿ych redukcji 

emisji CO2.  Obok ograniczenia 

wp³ywu na środowisko, oddzia-

³ywa³oby to tak¿e pozytywnie 

na gospodarkê oraz ludzi.  A to 

stanowi faktyczn¹ istotê zrów-

nowa¿onego rozwoju. 

W ca³ej Europie izolacyjne szyby niskoemisyjne mog¹ pomóc oszczêdzaæ 
energiê i zmniejszyæ emisje CO2.

Zrównowa¿ony rozwój 
w dzia³aniu

9  Raport pt. „Impact of Solar Control Glazing on energy and CO2 savings in Europe” (2008) udostêpniany jest na ¿yczenie przez stowarzyszenie 

Glass for Europe oraz dostêpny jest na stronie www.glassforeurope.com.



•  Byæ przewiduj¹cymi, nowatorskimi dostawcami nowoczesnych produktów i technologii. 

•  Dostarczaæ rozwi¹zania zgodne z podstawowymi potrzebami i wyzwaniami naszych czasów, 

teraz i w przysz³ości. 

•  Byæ podziwianymi i cenionymi za nasze produkty, ulepszaj¹ce ¿ycie i otoczenie ludzi. 

•  Byæ cenionym partnerem w promowaniu bezpieczeñstwa, pewności, wygody 

i zrównowa¿onego rozwoju - uznanym za odpowiedzialnośæ i elastycznośæ. 

•  Byæ sektorem produkcji przemys³owej, z pracy w którym nasi pracownicy bêd¹ zawsze dumni. 

•  Wyjaśniaæ i promowaæ Wizjê przemys³u szklarskiego.

•  Wyjaśniaæ i promowaæ wartośæ i wk³ad przemys³u szklarskiego i jego produktów. 

•  Reprezentowaæ interesy naszych cz³onków w procesie podejmowania decyzji politycznych.

•  Wnosiæ wk³ad do ogólnoświatowych inicjatyw w zakresie polityki dotycz¹cej produktów.

Czo³owi producenci szk³a w Europie maj¹ Wizjê...

Glass for Europe ma jasn¹ Misjê...

Glass for Europe to stowarzyszenie handlowe 
reprezentuj¹ce nastêpuj¹ce fi rmy...

•  AGC Flat Glass Europe.

•  Pilkington. 

•  Saint-Gobain Glass.



GLASS FOR EUROPE

Avenue Louise 89, 1050 Brussels, Belgium  -  T. + 32 (0)2 538 43 77  -  F. +32 (0)2 537 84 69  

info@glassforeurope.com  -  www.glassforeurope.com
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Izolacyjne szyby niskoemisyjne dla 
budynków energooszczêdnych


