
Niniejsza książka ukazuje praktyczne 
możliwości zmniejszania zużycia energii 
w budynkach mieszkalnych poprzez 
modernizację systemów ogrzewania 
i przygotowania ciepłej wody użytkowej 
oraz poprzez edukację mieszkańców 
w tym zakresie. 

W pracy przedstawiono szereg wyni-
ków długoterminowych badań eksploata-
cyjnych, umożliwiających określenie 
i sprawdzenie wpływu różnych przedsię-
wzięć modernizacyjnych na zużycie ener-
gii, szczególnie w istniejących budynkach 
wielorodzinnych. 

Każdy przykład poprzedzony jest 
krótkim wstępem teoretycznym, który 
wprowadza Czytelnika w zakres tema-
tyczny danego zagadnienia, jak również 
przedstawia wyniki badań oraz osiągnię-
cia innych Autorów, odnoszące się do 
racjonalizacji zużycia energii w sektorze 
mieszkaniowym. 

Monografia adresowana jest do pra-
cowników i studentów wyższych uczelni 
technicznych, których zainteresowania 
dotyczą efektywności energetycznej 
w budownictwie. Przydatna może być rów-
nież projektantom i wykonawcom systemów 
grzewczych oraz administratorom budyn-
ków mieszkalnych, użyteczności publicznej 
oraz zamieszkania zbiorowego. 
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