
Załącznik A do Wytycznych

Lista Sprawdzająca weryfikacji projektu budowlanego dla budynku jednorodzinnego
Program Priorytetowy: Poprawa efektywności energetycznej.
Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych

Wnioskodawca/Deweloper: Marwent S.C.
Dane identyfikacyjne przedsięwzięcia (np.: adres, lokalizacja, nazwa):
Nowe Chechło, ul. Leśna, nr dz. 88/13, Segment E

Powierzchnia ogrzewana budynku: 121,01 m2

l.p Standard budynku jednorodzinnego

1 Projekt budowlany

1.2 Projekt zawiera część opisową, rysunkową i obliczeniową x
1.3 Część obliczeniowa zawiera dokumentację przebiegu obliczeń cieplnych, w tym w częściach dotyczących:
a) x
b) x
c) x
d) - urządzeń grzewczych, w tym kotłów, pomp ciepła, pieców itp. x
e) - elementów grzejnych x
f) - napędów i silników elektrycznych nd
g) - pomp obiegowych, ładujących, cyrkulacyjnych i innych x
h) - instalacji kolektorów słonecznych (o ile dotyczy) nd
i) - innych urządzeń wytwarzających lub zużywających energię w instalacjach nd

1.4 Obliczenia zostały udokumentowane w sposób określony w rozdz. II pkt. 3 Wytycznych x
2 Bryła/konstrukcja budynku

2.1 Graniczne wartości współczynników przenikania ciepła przegród Umax, W/m2K
a) - ściany zewnętrzne ≤0,10 ≤0,15 0,15
b) - dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad

przejazdami
c) - stropy nad piwnicami nieogrzewanymi i zamknietymi przestrzeniami

podpodłogowymi, podłogi na gruncie
d) - okna, okna połaciowe, drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste

nieotwieralne
e) - drzwi zewnętrzne, garażowe ≤0,80 ≤1,30 1,00
2.2 Graniczne wartosci liniowych współczynników strat ciepła mostków cieplnych , W/mK
a) - płyty balkonowe ≤0,01 ≤0,30 -
b) - pozostałe mostki cieplne ≤0,01 ≤0,10 0,10
2.3 Szczelność powietrzna budynku n50, 1/h ≤0,60 ≤1,00 1,00

3 Układy wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepła, %
3.1 Graniczna sprawnosc temperaturowa odzysku ciepła, % ≥90 ≥85 91,00
3.2 Minimalna klasa sprawnosci zastosowanych napedów elektrycznych w układzie wentylacji:
a) - minimalna klasa sprawnosci zastosowanych napedów elektrycznych

niezintegrowanych z innymi urzadzeniami (pompami, wentylatorami) w
instalacjach i układach wentylacji spełnia wymagania dotyczace
ekoprojektu

b) - minimalna klasa energetyczna wentylatorów spełnia wymagania
dotyczace ekoprojektu

3.3 Maksymalna wartosc współczynnika poboru mocy elektrycznej,

W/(m3/h)
3.4 Maksymalna wartosc współczynnika nakładu energii elektrycznej,

Wh/m3

Przedstawiono oswiadczenie projektanta,  że projekt jest wykonany zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz
zgodnie z wytycznymi NFOSiGW.

1.1 x

- obliczeń zapotrzebowania na ciepło
- obliczenia mostków cieplnych

NF15 NF40
Spełnienie 

wymagania**

(zakreśl odpowiedni standard zadeklarowany we wniosku) x TAK NIE

≤0,80 ≤1,00 1,00

IE2 x

- obliczenia instalacji, w tym obliczenia doboru wielkości i mocy

≤0,10 ≤0,12 0,11

≤0,12 ≤0,20 0,13

Zgodnie z 
rozporządzeniem

x

≤0,40 ≤0,50

≤0,40 ≤0,50

0,35

0,35



3.5 Minimalna grubosc izolacji przewodów dla materiału o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,04 W/mK:
dla temperatury otoczenia przewodu wentylacyjnego > 10°C:

a) - przewód czerpny i wyrzutowy, cm 10,00
b) - przewód nawiewny i wywiewny, cm 3,00

dla temperatury otoczenia przewodu wentylacyjnego < 10°C:
c) - przewód czerpny i wyrzutowy, cm 3,00
d) - przewód nawiewny i wywiewny, cm 10,00
3.6 Automatyka sterująca, umożliwiająca pracę w zakresie 60/100/150%

wydajności, wyłączenia/włączenia centrali oraz przejścia w tryb letni,
sterowanie czasowe.

4 Układy i instalacje ogrzewania
4.1 Minimalna wartość łączna sprawności przesyłu, akumulacji, regulacji i

wykorzystania instalacji grzewczej, %
4.2 Minimalne grubości izolacji cieplnej rurociągów i armatury dla materiału

o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,035 W/mK (o ile istnieje
techniczna możliwość wykonania), mm

4.3 Minimalna nominalna sprawność wytwarzania energii, dla poszczególnych rodzajów paliw, %
a) - węglowe z paleniskiem retortowym i płynna regulacja mocy grzewczej

(od 30 do 100%)
b) - biomasa (wyłacznie kotły na paliwa drzewne, posiadające klasę 4 lub 5,

zgodnie z certyfikatem zgodności z normą PN-EN 303-5)
c) - gaz ziemny, gaz płynny, olej opałowy 109,00
d) - pompy ciepła typu (COP):

● powietrze/woda w punkcie pracy A2W35
● solanka/woda w punkcie pracy B0W35
● woda/woda w punkcie pracy W10W35
● bezpośrednie odparowanie w gruncie/woda w punkcie pracy E4W3

e) - system ciepłowniczy -
f) - energia elektryczna -

4.4 Wyposażenie instalacji w automatykę pogodową i urządzenie
umożliwiajace regulację temperatury w pomieszczeniach

4.5 Minimalna klasa energetyczna napędów elektrycznych pomp
cyrkulacyjnych, obiegowych i ładujacych niezintegrowanych z
urządzeniami w układzie ogrzewania zgodnie z wymaganiami
dotyczącymi ekoprojektu

4.6 Minimalna klasa energetyczna pomp cyrkulacyjnych, obiegowych i
ładujących w układzie ogrzewania spełnia wymagania dotyczące
ekoprojektu

5 Układy i instalacje do przygotowania ciepłej wody użytkowej
5.1 Minimalne grubości izolacji cieplnej rurociągów i armatury dla materiału

o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,035 W/mK, mm
5.2 Minimalna nominalna sprawność wytwarzania energii, dla poszczególnych rodzajów paliw, %
a) - węglowe z paleniskiem retortowym i płynną regulacją mocy grzewczej

(30 do 100%)
b) - biomasa (wyłącznie kotły na paliwa drzewne, posiadające klasę 4 lub 5,

zgodnie z certyfikatem zgodności z normą PN-EN 303-5)
c) - gaz ziemny, gaz płynny, olej opałowy 109,00
d) - pompy ciepła typu (COP):

● powietrze/woda w punkcie pracy A2W35
● solanka/woda w punkcie pracy B0W35
● woda/woda w punkcie pracy W10W35
● bezpośrednie odparowanie w gruncie/woda w punkcie pracy E4W35
● powietrze/woda (dla celów wyłącznie cwu) w punkcie pracy

A15/W10-55
e) - system ciepłowniczy -
f) - energia elektryczna -

5.3 Wyposażenie instalacji w armaturę regulacyjną i systemy
elektronicznego sterowania pracą obiegów cyrkulacyjnych

5.4 Minimalna klasa energetyczna napędów elektrycznych pomp
cyrkulacyjnych, obiegowych i ładujących niezintegrowanych z
urządzeniami w układzie przygotowania ciepłej wody użytkowej
zgodnie z wymaganiami dotyczącymi ekoprojektu

5.5 Minimalna klasa energetyczna pomp cyrkulacyjnych, obiegowych i

≥10,0
≥3,0

≥3,0
≥10,0

TAK x

20,00

≥85 -

≥82 -

≥92 ≥90 95,00

≥25 ≥20

TAK x

IE2 x

≥102

-

≥98
≥99

≥85 -

≥82 -

Zgodnie z 
rozporządzeniem

x

≥40 ≥30 30,00

Zgodnie z 

≥310 (3,1)
≥430 (4,3)
≥510 (5,1)
≥430 (4,3)

≥310 (3,1)
≥430 (4,3)
≥510 (5,1)

TAK x

IE2 x

≥102

-

≥98
≥99

≥430 (4,3)

≥290 (2,9)



ładujących w układzie przygotowania ciepłej wody użytkowej spełnia
wymagania dotyczące ekoprojektu

6. Oświadczenia weryfikatora
6.1 ● nie byłem wykonawcą /podwykonawcą prac związanych z projektowaniem ocenianego budynku,

● dotychczas nie miałem ze zlecającym / zamawiającym i osobami uczestniczącymi w pracach projektowych
żadnych powiązan osobistych, biznesowych, czy instytucjonalnych,

● zachowałem pełną obiektywnosc przeprowadzonego procesu weryfikacji.
6.2 Projekt spełnia / nie spełnia* wytyczne określone dla budynku NF15 / NF40 *

Numer z listy, imię i nazwisko weryfikatora: Data: Podpis:

W017 MACIEJ MUZYCZUK 25.02.2015
…………………………………………………………. ………………. …………………………

* - niepotrzebne skreślić
** - pola czerwone – należy wpisać wartość wskaźnika

- pola zielone – naleźy zaznaczyć krzyżykiem

Zgodnie z 
rozporządzeniem

x


