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MARZENIE
Pierwsza zima w nowo wybudowanym domu 
jest zawsze niezapomniana, a Ala i Stepan 
– m ode ma e stwo lekarzy – czeka o na 
mo liwo  wprowadzenia si  do swojego wy-
marzonego domu od dawna. Prace nad jego 
projektem, a pó niej budowa domu trwa y po-
nad dwa lata, ale by o warto czeka . „Dom 
s oneczny” –  bo tak ich dom zosta  nazwa-
ny przez jego projektanta – nie jest domem ty-
powym. Zosta  zaprojektowany i wybudo-
wany w standardzie pasywnym. Jeszcze dwa 
lata temu Ala i Stepan nie wiedzieli co to do-
k adnie oznacza, chcieli po prostu dom, któ-
ry zapewni zdrowe warunki ycia dla nich 
i dla ich przysz ych dzieci. Poszukuj c naj-
lepszych rozwi za  ma e stwo natkn o si
na Agnieszk  Figielek – architektk , za o y-
cielk  i w a cicielk  biura Pasywny m2 spe-
cjalizuj cego si  w projektowaniu i budo-
wie budynków w standardzie pasywnym. 
Zanim powsta a pierwsza koncepcja budyn-
ku, Agnieszka d ugo poznawa a potrzeby i gu-
sta swoich klientów. Wymarzony dom mia
by  oszcz dny w utrzymaniu, komfortowy 
i jednocze nie na tyle du y, by zmie ci  od-
wiedzaj cych ich cz sto znajomych i rodzin .
Standard pasywny – zestaw zasad projekto-
wania i budowy domów opracowany w latach 

dziewi dziesi tych w Niemczech – dawa  na-
dziej  na po czenie wszystkich poszukiwa-
nych przez ma e stwo cech. 

PRACA NAD KONCEPCJ
Z powodu lokalizacji budynku na Podkar-
paciu – miejscu o wyj tkowo surowym kli-
macie – opracowanie projektu spe niaj cego 
wymogi inwestorów, a pó niej jego realiza-
cja by y wyzwaniem. St d, tak wa ne by o by 
ju  na pocz tku procesu projektowego tak zo-
rientowa  bry  na dzia ce, by zim , wpadaj -
ce przez po udniowe okna s o ce nagrzewa-
o wn trze budynku. Projektanci postanowili 

obróci  pierwsz  kondygnacj  „w stron  s o -
ca”. Dzi ki temu zabiegowi dom nie tylko jest 
ogrzewany za darmo zim , ale uzyska  cieka-
w  bry  i mo liwo  stworzenia os oni tego
tarasu. Wszystkie pomieszczenia techniczne, 
azienki oraz kuchni  umieszczono w pó noc-

nej cz ci budynku, natomiast pomieszczenia, 
w których cz ciej przebywaj  ludzie (g ów-
ny salon, sypialnie, pokoje go cinne) s  uloko-
wane po stronie po udniowej. G ówny salon, 
w którym Ala i Stepan sp dza  b d  najwi -
cej czasu, wyposa ony jest w olbrzymie okna 
si gaj ce od pod ogi a  po sufit, dzi ki czemu 
pokój ten przez ca y dzie  wype niony b dzie 
naturalnym wiat em. 

Fasada pó nocna zupe nie nie przypomina 
tej na po udniu. Tu ilo  okien i ich wielko
jest celowo ograniczona, przez co zmniejszo-
ne zosta y straty ciep a. Specjalny dobór ró -
norodnych systemów szybowych pozwa-
la dodatkowo zmniejszy  straty od pó nocy, 
a zwi kszy  s oneczne zyski od po udnia. 

TECHNOLOGIA BUDOWY
Przyszli w a ciciele pragn li solidnego, muro-
wanego domu na wiele lat, dlatego wraz z ar-
chitektk  – Agnieszk  Figielek postanowili, e
materia em z jakiego wykonane zostan cia-
ny budynku b dzie lokalnie produkowana ce-
g a silikatowa. Ceg a ta ma doskona e w a-
ciwo ci wytrzyma o ciowe, tworzy w miar

szczeln  powietrznie przegrod  i ma du  po-
jemno  ciepln . Ten ostatni parametr jest 
bardzo korzystny, gdy  du a pojemno  ciepl-
na prowadzi do zmniejszenia waha  tempera-
tur wewn trz budynku, co poprawia komfort 

jego u ytkowników i dodatkowo obni a ra-
chunki za energi  do jego ogrzewania i ch o-
dzenia. 

Budynek posadowiony jest na ocieplo-
nej p ycie fundamentowej, która pe ni tak-
e rol  p yty grzewczej. Przed wylaniem be-

tonu uk adane s  w tej warstwie rurki, które 
s u  do rozprowadzenia ciep a po ca ym bu-
dynku. Jednocze nie betonowa p yta stano-
wi magazyn ciep a, który bardzo wolno oddaje 
zakumulowane ciep o. Ocieplenie p yty fun-
damentowej pozwala na zachowanie ci g o-
ci warstwy izolacyjnej oraz idealne termiczne 

odizolowanie budynku od gruntu. Izolacja pod 
domem jest po czona ze styropianow  izola-
cj  budynku na cianach, a ta jest po czona 
z izolacj  na dachu. Dzi ki temu ca y budynek 
jest otulony warstw  ocieplenia, która skutecz-
nie chroni przed utrat  ciep a zim  i przyjem-
nego ch odu latem. Dach domu zosta  wykona-
ny z belek dwuteowych wype nionych izolacj
z we ny drzewnej. Ocieplenie termiczne cian 
bazuje na styropianie grafitowym.

INSTALACJE 
GWARANTUJ CE CIEP O
I CH ÓD BUDYNKU
Nawet w tak doskonale zaprojektowanym 
i wykonanym budynku potrzebne jest ró-
d o ciep a s u ce do ogrzewania zim  i pod-
grzania ciep ej wody. W „Domu s onecznym” 
ród em tym jest gruntowa pompa ciep a. 

Wizualizacja projektu „Dom s oneczny”. 
ród o: biuro Pasywny m2.

„Dom s oneczny” w standardzie 
pasywnym z pomp  ciep a Waterkotte
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Projektanci instalacji wspó pracuj cy z biu-
rem Pasywny m2 wybrali do tego zadania nie-
zawodn  pomp  ciep a marki Waterkotte. 
Pompa pobiera ciep o z trzech pionowych od-
wiertów, które latem wykorzystywane s  do 
ch odzenia budynku. Ciep o oraz ch ód do-
starczane przez pomp  jest rozprowadza-
ne wewn trz domu przewodami zatopiony-
mi w p ycie grzewczej oraz w stropach. Dzi ki 
temu rodzina w a cicieli b dzie chodzi  zim
po przyjemnych, lekko podgrzewanych pod-
ogach, a brak kaloryferów pozwoli na lepsze 

wykorzystanie wn trz i ich estetyczne wyko -
czenie.

ZAWSZE WIE E POWIETRZE 
WEWN TRZ SZCZELNEGO 
BUDYNKU
Nowy dom Ali i Stepana znajduje si  w dziel-
nicy domów jednorodzinnych. Niestety, wie-
le z nich ogrzewanych jest w sposób trady-
cyjny poprzez spalanie ró nej jako ci paliwa 
w piecach. To powoduje, e zim  okolic  cz -
sto spowija truj cy smog. Mimo, e korzysta-
j cy z pompy ciep a „Dom s oneczny” sam nie 
zatruwa powietrza, to jednak dymy unosz -
ce si  z kominów otaczaj cych budynków na-
dal do niego docieraj . Dla ma e stwa le-
karzy jako  powietrza jest bardzo wa na. 
By zapobiec wdychaniu zanieczyszcze  przez 
domowników i jeszcze bardziej ograniczy
zapotrzebowanie energetyczne, budynek wy-
posa ono w system wentylacji mechanicz-
nej z rekuperacj  o najwy szej sprawno ci. 
Dzi ki temu, wie e powietrze zanim trafi do 
wn trza budynku jest przefiltrowane, a na-

st pnie ogrzane ciep em powietrza wyrzuca-
nego. Dzi ki temu, niezale nie od pory roku, 
pory dnia, czy pogody na zewn trz, powie-
trze w budynku zawsze jest wie e i oczysz-
czone z py ów. Sprawno  odzysku ciep a jest 
tym wi ksza im budynek jest szczelniejszy 
powietrznie. Szczelno  zale y od dok adno-
ci budowy domu, odpowiedniego monta u

i jako ci okien, no i odpowiedniego nadzo-
ru. W przypadku „Domu s onecznego” w trak-
cie budowy przeprowadzono tzw. „test szczel-
no ci”, który okre la wielko  tego parametru. 
Dzi ki cis emu stosowaniu zasad standar-
du pasywnego podczas projektowania i budo-
wy osi gni to w tym przypadku doskona y re-
zultat kilkunastokrotnie lepszy ni  przeci tne 
nowobudowane domy o tej kubaturze.

Jednocze nie zastosowane rozwi zania 
daj  Ali i Stepanowi pe n  swobod  w otwie-
raniu okien i drzwi tarasowych. Gdy pogo-
da na dworze jest sprzyjaj ca mo na wy -
czy  wentylacj  mechaniczn  i otworzy  na 
o cie  okna, by korzysta  z uroków tarasu 
i ogrodu.

DOM PRODUKUJ CY 
ENERGI
By jeszcze bardziej obni y  koszty zu ywa-
nej energii, w a ciciele zdecydowali si  zain-
stalowanie na dachu instalacji fotowoltaicznej 
o mocy 9,3 kWp. Tak spora instalacja b dzie 
w stanie wytworzy  w ci gu roku wi cej ener-
gii elektrycznej ni  potrzebuje sam budy-
nek, a nadwy ki pr du b d  zmagazynowane 
w sieci i wykorzystane do adowania samocho-
du elektrycznego. 

WYKO CZENIE DOMU 
I WN TRZ
Cho  przed Al  i Stepanem jest jeszcze troch
pracy zwi zanej z wyposa eniem wn trz we-
d ug opracowanego przez Pasywmy m2 pro-
jektu, ju  dzi  mog  do wiadczy  komfor-
tu ich nowego domu. Kompleksowy projekt 
obejmuj cy wszystkie bran e pozwoli  na po-
ukrywanie wszystkich instalacji i stworzenie 
atrakcyjnych wn trz, które mo na ciekawie 
zaaran owa . Na razie z zalet budynku ko-
rzystaj  wy cznie trzy adoptowane koty, ale 
ju  wkrótce do czy do nich m oda rodzina. 
„Dom s oneczny” b dzie im s u y  przez wie-
le lat, otaczaj c komfortem i to bez ponoszenia 
jakichkolwiek kosztów za energi . Tylko po-
zazdro ci …

Bartosz Królczyk
Prezes Stowarzyszenia

Wielkopolski Dom Pasywny

Kot ownia w „Domu s onecznym”. ród o: Pasywny m2.„Dom s oneczny” na etapie zak adania izolacji termicznej cian. 
ród o: Bison Energy
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