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WPROWADZENIE 
 
 Niniejsze opracowanie powstało na zlecenie Starostwa Powiatowego w Oleśnie,  

mieszczącego się w Oleśnie, przy ul. Pieloka 21. Jego zakres dotyczy wykonania opracowania 
pt. Audyt energetyczny budynku warsztatów przy Zespole  Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
w Praszce. Jego celem jest przede wszystkim wykonanie analizy techniczno-ekonomicznej 

termomodernizacji pod kątem zmniejszenia zużycia energii cieplnej przez ten obiekt a także 
zastosowanie pompy ciepła powietrze – woda do celów ogrzewczych. 

W związku z powyższym, w dalszej części wykonano obliczenia rocznego 

zapotrzebowania na ciepło budynku oraz przeanalizowano techniczno-ekonomiczne możliwości 
jego termomodernizacji.  

Budynek zostały oddany do użytku w roku 1980. Jest to obiekt wolnostojący, połączony 

za pośrednictwem łącznika z budynkiem sali gimnastycznej. Został wybudowany w technologii 
tradycyjnej oraz żelbetowej prefabrykowanej.  

Wg stanu na dzień 30 maja 2018r.  w obiekcie przebywa jednocześnie maksymalnie 60 

osób. Rozkład zajęć wymusza eksploatację budynku do 8 godzin dziennie w ciągu 6 dni w 
tygodniu. W budynku prowadzona jest działalność edukacyjna oraz produkcyjna w przemyśle 
elektromaszynowym. 

Audytor, podczas wizji lokalnej sporządził uproszczoną dokumentację warsztatów. 
Zaznaczono na niej jedynie te wymiary, które istotne są dla poprawnego przeprowadzenia 
obliczeń. Przeprowadził także inwentaryzację oświetlenia wbudowanego. 
 W części ekologicznej tego opracowania zawarto informacje, dotyczące sposobu 

obliczenia wielkości zmniejszenia emisji CO2, spowodowanego wykonaną termomodernizacją. 

 
UWAGI: 

1. wszystkie obliczenia finansowe wykonane są w cenach brutto (23% VAT), 
2. przegrody powinny spełniać warunki techniczne, jakie będą obowiązywać budynki będące 

własnością organów administracji publicznej po 1 stycznia 2019r., a dla pozostałych 

budynków po 1 stycznia 2021 (WT2021), 
3. w części ekonomicznej tego opracowania założono 45% udział środków własnych 

Inwestora w kosztach całkowitych inwestycji, 

4. niniejsze opracowanie podlega  ochronie w myśl „Ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych" z dnia 4 lutego 1994r. (tekst jednolity: Dz. U. nr 80 z 2000r. poz. 904 z 

późn. zm.) . 
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1. STRONA TYTUŁOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO  

1. Dane identyfikacyjne budynku: 

1.1. Rodzaj 
budynku użyteczności publicznej – warsztaty szkolne  

1.2. 
Rok 
budowy 

1980 

1.3. 
Inwestor/właściciel 
(nazwa i adres do 
korespondencji, 
tel./fax.) 

Powiat Oleski   
ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno 
tel. 34 359-78-33, 35 

fax. 34 359-78-45 

1.4. 

Adres 
budynku 

ul. Sportowa 8  
46-320 Praszka 

2. Nazwa,  adres i numer REGON podmiotu wykonującego audyt 

 Pracownia Audytorska NAVITAS Norbert Szmolke, 45-219 Opole, ul. Tulipanów 21, 
361461359 

3. Imię, nazwisko, adres audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane 
kwalifikacje, podpis 

Norbert Szmolke, ul. Tulipanów 21, 45 – 219 Opole, doktor nauk technicznych, ukończony kurs 

dla audytorów energetycznych KAPE 123/99, uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki 
energetycznej budynków (nr upr. MI/ŚE/886/2009, nr wpisu w rejestrze Ministerstwa Rozwoju 1604), 
audytor efektywności energetycznej FPE w Warszawie, ukończone warsztaty FPE nt. efektywnych i 
odnawialnych technologii energetycznych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej (nr N-
19-2012), ukończone szkolenie  FPE nt. systemów zarządzania energią i audytów energetycznych 
przedsiębiorstw, ukończone warsztaty FPE pt. Nowelizacja rozporządzenia o audytach efektywności 
energetycznej i doświadczenia z wykonywania audytów energetycznych przedsiębiorstw (nr ZAE-19),  

członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych (nr ew. 300/00). 

4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac, posiadane kwalifikacje 

Lp. 
 

Imię i nazwisko 
Zakres udziału w opracowaniu 

audytu 

energetycznego 

Posiadane 

kwalifikacje 
 (w tym ew. 
uprawnienia) 

1.     

2.    

5. Miejscowość: Opole                              data wykonania opracowania: 04 czerwca 2018r.  

6. Spis treści 
1. Strona tytułowa audytu energetycznego str. 2 
2. Karta audytu energetycznego budynku str. 3 
3. Materiały i dane do audytu str. 6 
4. Inwentaryzacja techniczno – budowlana budynku str. 8 
5. Charakterystyka energetyczna budynku str.  10 
6. Ocena stanu technicznego budynku i wykaz możliwych usprawnień str. 13 
7. Analiza techniczno-ekonomiczna realizacji proponowanych 

usprawnień 
8. Wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia 

termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji 

str. 
 

str. 
 

15 
 
22 

9. Zastosowanie pompy ciepła str.  25 
10. Bilans energii elektrycznej str. 26 
11. Opis techniczny wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, 

przewidzianego do realizacji 
str. 29 

12. Zestawienie emisji 
13. Informacje do wniosku projektowego 

str. 
str. 

31 
32 

14. Podsumowanie str. 32 

      Załączniki  

• Wydruku z programu Audytor  OZC 6.6. Pro dla stanu przed i po 
termomodernizacji 

str.  33 
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2. KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU 

1. Dane ogólne 
Stan przed termo-

modernizacją 
Stan po termo-
modernizacji 

1. Konstrukcja/technologia budynku 
tradycyjna murowana oraz żelbetowa 

prefabrykowana 

2. Liczba kondygnacji  1 

3. Kubatura części ogrzewanej                    [m3] 10 216,5 

4. Powierzchnia netto obiektu                     [m2] 1 946,0 

5. 
Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej   

                                                           [m2] 
0 

6. 
Powierzchnia użytkowa lokali użytkowych oraz 
innych pomieszczeń niemieszkalnych       [m2] 

1 946,0 

7. Liczba lokali mieszkalnych 0 

8. Liczba osób użytkujących budynek  ok. 120 uczniów i 60 pracowników 

9. Sposób przygotowania ciepłej wody brak instalacji 

10. Rodzaj systemu grzewczego budynku 
ogrzewanie  wodne 

niskotemperaturowe dwururowe 

11. Współczynnik kształtu A/V                    [1/m] 0,55 

12. Inne dane charakteryzujące budynek - 

2. Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane [W/m2/K] 

1. Ściany zewnętrzne  0,96; 2,16 0,19; 0,20 

2. Stropodach 0,17 0,17 

3. 
Podłoga na gruncie w pomieszczeniach 
ogrzewanych 

0,36 0,36 

4. Okna 1,6; 5,6 0,9 

5. Drzwi zewnętrzne, bramy 5,6 1,3 

6. Inne  - - 

3. Sprawności składowe systemu grzewczego 

1. Sprawność wytwarzania 0,99 0,99/3,2 

2. Sprawność przesyłu 0,87 0,87 

3. Sprawność regulacji i wykorzystania 0,93 0,93 

4. Sprawność akumulacji 1,00 0,95 

5. 
Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w 
okresie tygodnia 

0,92 0,92 

6. 
Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu 

doby 
0,93 0,93 

4. Sprawności składowe systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej 

1. Sprawność wytwarzania nie dotyczy – brak instalacji 

 2. Sprawność przesyłu 
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3. Sprawność regulacji i wykorzystania 

4. Sprawność akumulacji 

5. Charakterystyka systemu wentylacji 

1. 
Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna, 
inna) 

naturalna oraz mechaniczna 
wywiewna punktowa 

2. 
Sposób doprowadzenia i odprowadzenia 
powietrza 

okna, infiltracja 

infiltracja, 
nawiewniki 

higrosterowane 

3. Strumień powietrza zewnętrznego        [m3/h] 4 086,6 4 086,6 

4. Krotność wymian powietrza 0,4 0,4 

6. Charakterystyka energetyczna budynku 

1. 
Obliczeniowa moc cieplna systemu 

grzewczego                                          [kW] 
191,1 94,8 

2. 
Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do 
przygotowania cieplej wody użytkowej    [kW] 

nie dotyczy – brak instalacji 

3. 

Roczne zapotrzebowanie na ciepło do 
ogrzewania budynku (bez uwzględnienia 
sprawności systemu grzewczego i przerw w 

ogrzewaniu)                                    [GJ/rok] 

1 214,1 701,1 

4. 

Roczne obliczeniowe zużycie energii do 
ogrzewania budynku (z uwzględnieniem 

sprawności systemu grzewczego i przerw w 
ogrzewaniu)                                    [GJ/rok] 

1 305,2 555,8 

5. 

Roczne obliczeniowe zużycie energii do 

przygotowania ciepłej wody użytkowej    

                                                      [GJ/rok] 

nie dotyczy – brak instalacji 

 

6.  

Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie, 
przeliczone na warunki sezonu standardowego 
(służące weryfikacji przyjętych składowych 

danych obliczeniowych bilansu ciepła)   

                                                      [GJ/rok] 

897,6 b.d. 

7. 

Zmierzone zużycie ciepła na przygotowanie 

cieplej wody użytkowej (służące weryfikacji 
przyjętych składowych danych obliczeniowych 
bilansu ciepła)                                 [GJ/rok] 

nie dotyczy – brak instalacji 

8. 

Wskaźnik rocznego  zapotrzebowania na 
ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględ-
nienia sprawności systemu grzewczego i 

przerw w ogrzewaniu)            [kWh/(m2 rok)] 

173,3 93,1 

9. 

Wskaźnik rocznego  zapotrzebowania na 
ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględ-

nieniem sprawności systemu grzewczego i 
przerw w ogrzewaniu)            [kWh/(m2 rok)] 

251,9 135,3 

10.2) Udział odnawialnych źródeł energii           [%] 0,00 40,57 
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7. Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu) 

1. 
Koszt za 1GJ ciepła do ogrzewania budynku3)   

                                                        [zł/GJ] 
50,57 50,57 

2. 
Koszt 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie 
na miesiąc4)                             [zł/(MW m-c)] 

12 191,79 12 191,79 

3. 
Koszt przygotowania 1 m3 wody użytkowej3)      

                                                        [zł/m3] 

nie dotyczy – brak instalacji 

4. 

Koszt 1 MW mocy zamówionej na 

przygotowanie ciepłej wody użytkowej 
na miesiąc4)                             [zł/(MW m-c)] 

5. 
Miesięczny koszt ogrzewania 1 m2 powierzchni 

użytkowej                                 [zł/(m2 m-c)] 
51,84 31,25 

6. Miesięczna opłata abonamentowa       [zł/m-c] 61,50 61,50 

7. Inne                                                      [zł] - - 

8.  
Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego 

Planowana kwota kredytu 
(dotacji)                      [zł] 

356 383,45 
Roczne zmniejszenie  zapo-
trzebowania na energię [%] 

54,36 

Planowane koszty 

całkowite                     [zł] 
791 963,22 

Premia termomoderniza-

cyjna                           [zł] 
nie dotyczy 

Roczna oszczędność kosztów energii                                              [zł] 56 542,76 

1)Dla budynku składającego się z części o różnych funkcjach użytkowych należy podać wszystkie dane oddzielnie 
dla każdej części budynku. 
2) UOZE [%] obliczany zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym sporządzania świadectw, jako udział odnawialnych 
źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową dostarczaną do budynku dla systemu grzewczego 
oraz dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej. 
3) Opłata zmienna związana z dystrybucją i przesyłem jednostki energii. 
4) Stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem energii.  
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3. MATERIAŁY I DANE DO AUDYTU 
 
1. Osoby informujące ze strony Inwestora:  

• mgr Lidia Zientek ze Starostwa Powiatowego w Oleśnie, 

• mgr inż. Lechosław Baros – dyrektor szkoły. 

2. Wizja lokalna (4 maja 2018) przeprowadzona przez audytora, mająca na celu ocenę 

rzeczywistego stanu technicznego. 

3. Materiały własne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych: informacja o rocznym zużyciu energii 

w roku 2017. 

4. Bieżące informacje projektowe, pochodzące z BUI Gatkowscy z Praszki (2018). 

5. Opracowanie z 2016r. pt. Audyt energetyczny budynku warsztatów przy Zespole Szkół 

ponadgimnazjalnych nr 1 w Praszce; wykonane przez Pracownię Audytorską NAVITAS 
Norbert Szmolke. 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 
z późn. zm.).  

7. Termomodernizacja budynków dla poprawy jakości środowiska. Wyd. NAPE, 2004. 

8. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów  (Dz.U. z 

2008r. nr 223 poz. 1459). 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 w sprawie szczegółowego 
zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart 
audytów, a także algorytmu opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego  (Dz.U. 
nr 43 z 2009r., poz. 346).  

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części 
audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu opłacalności przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego  (Dz.U. z 2015r., poz. 1606).  

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie 
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz 
świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 376). 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/02, poz. 
690 z późn. zm.). 

13. Wybrane przepisy normatywne: 

• PN – EN ISO 6946: 2008 Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda 
obliczania, 

• PN – EN 12831: 2006: Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania 
projektowego obciążenia cieplnego, 

• PN-EN ISO 13790: 2009: Energetyczne właściwości użytkowe budynków – Obliczanie 
zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia, 

• PN – EN ISO 13370: Cieplne właściwości użytkowe.  Przenoszenie ciepła przez grunt, 

• PN – 83 – B 03430: Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej, 

• PN – 82 – B – 02403: Temperatury obliczeniowe zewnętrzne, 

• PN – 82 – B – 02402: Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach, 

• PN – ISO 9836: 1997  Właściwości użytkowe w budownictwie, 

• PN – EN 12524: 2003 Materiały i wyroby budowlane. Własności cieplno-wilgotnościowe, 

• PN – EN ISO 14683: 2008 Mostki cieplne w budynkach – Liniowy współczynnik 

przenikania ciepła – Metody uproszczone i wartości orientacyjne, 
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• PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji - 
Obliczanie współczynnika przenikania ciepła - Część 1: Postanowienia ogólne. 

• PN – EN 15193:2010 Charakterystyka energetyczna budynków. Wymagania 
energetyczne dotyczące oświetlenia. 

14. Biuletyn cen robót remontowo-budowlanych oraz zabytkowych SEKOCENBUD I kwartał 

2018r. 

15. Informacja o cenach materiałów budowlanych SEKOCENBUD I kwartał 2018r. 

16. Informacja o cenach robót instalacyjnych SEKOCENBUD I kwartał 2018r.  

17. Informacje o cenach robót, pochodzące z firm lokalnych. 

 

Obliczenia rocznego zapotrzebowania na ciepło wykonano z wykorzystaniem programu 

Audytor OZC 6.6 Pro – licencja N. Szmolke. Zgodnie z aktualnymi normami zastosowano 
wymiary zewnętrzne. 
 

Uwagi Inwestora: 
 

• Cel audytu: zmniejszenie zużycia energii w budynku poprzez przeprowadzenie jego 
termomodernizacji. 

• Zastosowanie pompy ciepła powietrze – woda w systemie ogrzewczym. 

• Przegrody po termomodernizacji powinny spełniać wymagania cieplne, obowiązujące w 
budynkach użyteczności publicznej po 1 stycznia 2019r. a w pozostałych po 1 stycznia 2021r. 
(WT2021). 
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4. INWENTARYZACJA TECHNICZNO – BUDOWLANA BUDYNKU  
1. Ogólne dane o budynkach szkoły 

1. własność: Powiat Oleski, 
2. budynek: użyteczności publicznej – budynek warsztatów adres: 46 – 320  Praszka, 

ul. Sportowa 8. 
2. Rok zakończenia budowy/termomodernizacji: 1980/2007. 
3. Technologia budynku: tradycyjna murowana oraz żelbetowa prefabrykowana. 

 
4.1. Opis techniczny podstawowych elementów budynku  

Budynek warsztatów został oddany do użytkowania w 1980 roku. Nie zachowała się 
dokumentacja budowlana obiektu, dlatego informacje o jego konstrukcji pochodzą wyłącznie 
od osób, wymienionych na str. 2 oraz z przeprowadzonej w 2016r. inwentaryzacji obiektu, którą 

dla potrzeb projektowych wykonało Biuro Usług Inżynierskich „Gatkowscy” z Praszki. 

Budynek jest posadowiony na monolitycznych ławach i stopach żelbetowych. Posiada 
jedną kondygnację naziemną. Nie jest podpiwniczony. Ściany zewnętrzne o grubości 24 cm 

wykonane są z cegieł pełnych silikatowych oraz bloczków z betonu komórkowego typu suporex 
na zaprawie cementowo-wapiennej. Wszystkie ściany są obustronnie otynkowane tynkiem 
cementowo-wapiennym. 

Stropodach jest wykonany z płyt panwiowych, pokrytych papą oraz warstwą izolacji 
termicznej o gr. 12, wykonanej z pianki PUR. Podłogi na gruncie są betonowe, pokryte 
lastrykiem oraz ceramiką. 

 Okna w budynku wykonane są z kształtowników stalowych, szklone pojedynczo. 

Zauważa się nadmierne przeszklenie budynku, co powoduje znaczne straty ciepła w okresie 
ogrzewczym. W obiekcie znajduje się także kilka okien, wykonanych z PVC. Drzwi i bramy 
zewnętrzne są również stalowe malowane, nieocieplone.  

 

 
Widoki audytowanego budynku 

W poniższej tabeli przedstawiono współczynniki przenikania ciepła dla przegród 

zewnętrznych budynku, które mają wpływ na straty ciepła z tego obiektu. Wyznaczono je 
zgodnie z normą PN – EN ISO 6946: 2008 Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła oraz 
normą Metoda obliczania oraz PN – EN ISO 13370: Cieplne właściwości użytkowe.  Przenoszenie 
ciepła przez grunt. 
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Lp. Przegroda 
U 

W/(m2 K) 
UWT2021 

W/(m2 K) 

Powierzchnia do obliczeń 
strat ciepła 

m2 

1. Ściany zewnętrzne 0,96; 2,16 0,20 848,2 

2. Podłoga na gruncie  0,36 0,30 2 130,0 

3. Stropodach ocieplony 0,17 0,15 2 130,0 

4. Okna stalowe/PVC 5,6/1,6 0,90 235,8/5,5 

5. Drzwi i bramy zewnętrzne  5,6 1,30 89,3 

 

4.2. Uproszczona dokumentacja rysunkowa 

Poniżej pokazano rzut kondygnacji oraz przekrój pionowy budynku. Na zamieszczonych 

rysunkach zaznaczono jedynie te wymiary, które są istotne dla poprawnego wykonania audytu, 

a dotyczące przestrzeni ogrzewanych. Nie jest to, w świetle Prawa Budowlanego, kompletna 

dokumentacja budowlana obiektu bo ta, jako taka, nie jest wymagana w świetle Ustawy o 

wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. nr 223 z 2008r., poz. 1459). Zastosowano 

wymiary zewnętrzne zgodnie z normą PN – EN 12831: 2006. Podane są w [m].   
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5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU  

Budynek charakteryzuje wysoka energochłonność, wynikająca przede wszystkim z jego 
konstrukcji a w szczególności nadmiernego przeszklenia obiektu. 

5.1. Charakterystyka kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania 

Instalacja centralnego ogrzewania w budynku warsztatów zasilana jest przez  dwa kotły 
gazowe, znajdujące się w wydzielonym pomieszczeniu kotłowni.  

Poniżej przedstawiono syntetycznie charakterystykę kotłów jak i wewnętrznej instalacji 
ogrzewczej. 

Lp. Rodzaj danych Dane w stanie istniejącym 

Kotłownia na terenie warsztatów 

1. Rodzaj kotłów 2 kotły gazowe kondensacyjne WGB o mocy 90 i 110 kW 

2. Producent kotłów  Brőtje 

3. Rodzaj paliwa gaz ziemny z grupy E 

4. 
Rok budowy kotłowni/stan 
techniczny kotłów 

2013r./dobry 

5. Inne informacje sprawność kotłów H,g = 0,99 

Instalacja centralnego ogrzewania na terenie budynku warsztatów  

6. Rodzaj  
dwururowa w systemie zamkniętym z dolnym rozdziałem 

ciepła; przewody stalowe prowadzone nadtynkowo 

7. Rok budowy 1980 

8. Zakres modernizacji nie przeprowadzono istotnej modernizacji 

9. Parametry pracy instalacji 80/60 OC  

10. Rodzaje grzejników stalowe rurowe typu FAVIER oraz 2 nagrzewnice powietrzne 

11. Osłonięcie grzejników nieosłonięte 

12. 
Zawory/głowice 
termostatyczne 

brak 

13. Stan techniczny instalacji dostateczny 

14. 
Sprawności składowe 
systemu grzewczego* 

przesyłu  (dystrybucji)     H,d= 0,87 

regulacji i wykorzystania  H,e= 0,93 

akumulacji                      H,s= 1,00 

15. Sprawność całkowita H,Tot=0,80 

16. 

Liczba dni ogrzewania w 

tygodniu/liczba godzin 
ogrzewania w ciągu doby 

6/10 

17. 
Współczynniki uwzględniające 

przerwy w ogrzewaniu 

wt =  0,92 

wd =  0,93 

*) wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania 
charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 
2015 r., poz. 376). 

 
5.1.1. Stawki opłat za dostarczone paliwo gazowe 

 
W dniu sporządzania audytu energetycznego zużycie gazu ziemnego było rozliczane wg 

taryfy HD-3 przy mocy zamówionej 164,58 kWh/h. Dostawcą paliwa gazowego jest Duon 

Dystrybucja S.A. z Wysogotowa k/Poznania. 
Składniki obowiązującej, w dniu sporządzania audytu, taryfy (Taryfa sprzedaży nr 1) ceny 

i stawki opłat za dostarczane paliwo są następujące: 
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• cena za paliwo   - 11,9728 gr./kWh,   

• dystrybucja opłata stała  - 0,6371 gr./(kWh/h) za h,  
• dystrybucja opłata zmienna - 6,2361 gr./kWh, 
• abonament    - 61,50 zł/m-c. 

 

     
 

Kotły w kotłowni      Grzejniki Faviera 
 
5.1.2. Koszty energii do ogrzewania 

 
Wg informacji, przekazanych przez Inwestora, roczne koszty stałe obsługi kotłowni 

wynoszą 3 200 zł, w tym 1 800 zł to koszty przeglądów i bieżących napraw, 750 zł to 
średnioroczny koszt przeglądów UDT a pozostałe związane są z przeglądami kominiarskimi. 

Biorąc pod uwagę powyższe informacje oraz współczynnik konwersji dla gazu równy 11,16 
kWh/m3 i  wartość opałową gazu wynoszącą 35,4 MJ/m3, ustala się następujące koszty energii 
zużywanej dla celów centralnego ogrzewania: 

• cena jednostki energii    - 50,57 zł/GJ, 

• opłata miesięczna za moc zamówioną - 12 191,15 zł/(MW m-c), 
• oplata abonamentowa   - 61,50 zł/m-c. 

 

5.2. Koszty energii elektrycznej 
 
 Obiekt zasilany jest w energię elektryczną. Zasilanie jest trójfazowe. Sprzedawcą  energii 

jest ENERGA – OBRÓT SA z Gdańska w ramach umowy zakupowej, zawartej przez powita oleski. 
Dystrybutorem energii elektrycznej jest Tauron Dystrybucja SA z Krakowa. Na podstawie 
udostępnionej dokumentacji ustalono koszy energii elektrycznej, wynoszący 0,70 zł/kWh (0,19 

zł/ MJ) brutto. 
 
5.3. Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej 

 

W budynku brak instalacji ciepłej wody użytkowej. 
 

5.4. Charakterystyka instalacji chłodzenia 
 
W budynku brak instalacji chłodzenia. 
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5.5. Charakterystyka systemu wentylacji 

Wentylacja przebiega w sposób naturalny oraz wymuszony. Nawiew powietrza przez 
nieszczelności w osłonie budynku, a odprowadzenie zużytego kanałami wentylacyjnymi i 

wentylatorami wywiewnymi (dotyczy pomieszczeń, w których wykonuje się prace spawalnicze). 
Praktycznie są one sporadycznie wykorzystywane dlatego w ogólnym bilansie powietrza 
wentylacyjnego zostaną pominięte.  

Przyjęto minimalne zapotrzebowanie powietrza dla jednego użytkownika budynku w 
wysokości 20 m3/h, trzykrotną wymianę powietrza w pomieszczeniach, w których wykonuje się 
prace spawalnicze a w pozostałych 0,6 wymiany na godzinę. 

Lp. Rodzaj danych Dane w stanie istniejącym 

1. Rodzaj wentylacji naturalna oraz mechaniczna wywiewna 
punktowa 

2. Strumień powietrza wentylacyjnego m3/h 4 086,6 

3. Średnia liczba wymian 0,4 

 

5.6. Zapotrzebowanie ciepła w budynku warsztatów (ogrzewanie i podgrzanie 
powietrza wentylacyjnego) 

Lp. Rodzaj danych 
Dane w stanie 

istniejącym 

1. 

Roczne zapotrzebowanie na ciepło w standardo-
wym sezonie grzewczym bez uwzględnienia 
sprawności systemu ogrzewania (dla warunków 

obliczeniowych) 

QH   [GJ] 1 214,1 

2. 

Roczne zapotrzebowanie na ciepło w standardo-
wym sezonie grzewczym z uwzględnieniem 

sprawności systemu ogrzewania i przerw w 
ogrzewaniu (dla warunków obliczeniowych) 

Qs [GJ] 1 305,2 

3. Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania ciepła         
E=QH/V 

[kWh/m3a] 
33,0 
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6. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU  I WYKAZ MOŻLIWYCH 
USPRAWNIEŃ 
 
Oceniany budynek jest bardzo energochłonny. Słaba izolacyjność przegród zewnętrznych, 

nadmierne przeszklenie, zła jakość okien i drzwi powodują, że znaczna ilość ciepła jest tracona 
bezpowrotnie. Przeprowadzona termomodernizacja pozwoliłaby na uzyskanie normatywnych 

wartości współczynników przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych i stolarki okiennej, a 
tym samym znaczne zmniejszenie zapotrzebowania budynku na ciepło do ogrzewania. Stan 
techniczny instalacji grzewczej oceniany jest jako dostateczny.  

 
Lp. Charakterystyka stanu istniejącego Możliwości i sposób poprawy 

1. 
Ściany zewnętrzne mają wysoki 
wsp. przenikania ciepła  

Ściany zewnętrzne wymagają ocieplenia. 

Możliwe jest ocieplenie ścian zewnętrznych 
systemem BSO. 

2. 
Stropodach ma dobry wsp. 
przenikania ciepła  

Nie przewiduje się wykonania termomodernizacji 
stropodachu. 

3.  
Stolarka okienna i drzwiowa w 
różnym stanie technicznym  

Stolarka otworowa wymaga wymiany. Możliwe jest 
zmniejszenie powierzchni przeszklenia. 

4. 
Wentylacja w obiekcie działa w 
sposób właściwy 

System wentylacyjny nie podlega usprawnieniu. 

5. 
Instalacja grzewcza, dwururowa 
z dolnym rozdziałem ciepła; stan 
dostateczny 

Przewiduje się zastosowanie pompy ciepła powietrze 
- woda. 

 

6.1.Wykaz rodzajów usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych, 

wybranych na podstawie oceny stanu technicznego 

 

Lp. Rodzaj usprawnienia Sposób realizacji 

1. Ocieplenie ścian zewnętrznych 

Przewiduje się wykonanie ocieplenia z 
zastosowaniem styropianu EPS 70-040 

FASADA. Zostanie zastosowany tynk 
akrylowy oraz mozaikowy (dotyczy cokołu). 
Grubość ocieplenie pozwoli na uzyskanie 

wsp. U, spełniającego WT2021. 

2. Zmniejszenie powierzchni przeszklenia 

Przewiduje się zmniejszenie powierzchni 
otworów okiennych poprzez wymurowanie  

ścianek i filarków, wykonanych z cegły 
ceramicznej pełnej o grubości dopasowanej 
do grubości istniejącego muru. Całość 

zostanie ocieplona z wykorzystaniem 
styropianu EPS 70-040 FASADA. Grubość 
ocieplenia pozwoli na uzyskanie wsp. U, 

spełniającego WT2021. 
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3. Wymiana okien 

Przewiduje się wymianę wszystkich okien w 
budynku, również wykonanych z PVC. W ich 
miejsce zostaną wstawione okna z PVC 

spełniające WT2021. 

4. Wymiana drzwi i bram zewnętrznych  
Przewiduje się wymianę wszystkich drzwi i 
bram zewnętrznych w budynku na metalowe 

ocieplone w taki sposób, by spełniały WT2021. 
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7. ANALIZA TECHNICZNO-EKONOMICZNA PROPONOWANYCH 
USPRAWNIEŃ TERMOMODERNIZACYJNYCH 

 

W tej części opracowania dokonano analizy ekonomicznej wszystkich proponowanych 
usprawnień termomodernizacyjnych. 

 

Dane do obliczeń: 
 

Parametr Oznaczenie Stan obecny Jedn. 

Temperatury wewnętrzna two 16* 
oC 

Temperatura zewnętrzna tzo -18 

Stacja meteorologiczna - Wieluń  - 

Liczba stopniodni** Sd 2 771 dzień K/a 

Cena za 1 MW mocy zamówionej O0m, O1m 12 191,15 zł/(MW m-c) 

Cena za 1 GJ energii cieplnej O0z, O1z 50,57 zł/GJ 

Abonament miesięczny Ab0, Ab1 61,50 zł/m-c 

*Obliczeniowa temperatura wewnętrzna zostało ustalona po zasięgnięciu informacji u Inwestora.  
W pomieszczeniach, w których prowadzone są zajęcia lekcyjne przyjęto two = 18 oC a w pozostałych 
założono two = 12oC. 

** Dane klimatyczne, zastosowane do obliczeń liczby stopniodni, pochodzą ze strony internetowej 
Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. 

 

 
Obliczeń kosztów dokonano wg cen brutto. 
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7.1. Analiza wybranych przedsięwzięć termomodernizacyjnych 
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8. WYBÓR OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNI-
ZACYJNEGO, PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI  

8.1. Zestawienie przedsięwzięć termomodernizacyjnych 

Zestawienie przedsięwzięć termomodernizacyjnych, mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania 
budynku na ciepło do ogrzewania i na pokrycie strat wentylacyjnych 

Lp. Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego 
Planowane koszty 

robót, zł 

SPBT, 

lata 

1. Wymiana okien metalowych 158 978,17 4,9 

2. Zmniejszenie powierzchni otworów okiennych 54 664,22 7,8 

3. Ocieplenie ścian zewnętrznych szczytowych 87 242,53 9,1 

4. Wymiana drzwi i bram zewnętrznych 69 491,47 9,3 

5. Wymiana okien wykonanych z PVC 5 158,10 15,1 

6. Ocieplenie ścian zewnętrznych podłużnych  178 678,73 22,1 

Łączny koszt robót brutto 554 213,22  

 
Do dalszych obliczeń zostaną wykorzystane wszystkie proponowane usprawnienia 
termomodernizacyjne. 

 

8.2. Określenie wariantów przedsięwzięć termomodernizacyjnych, zgodnie z cz.4 
załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego 

zakresu i form audytu energetycznego… 

Zestawienie wariantów przedsięwzięć termomodernizacyjnych 

Lp. Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego 

Nr wariantu 

1 2 3 4 5 6 

1. Wymiana okien metalowych X X X X X X 

2. Zmniejszenie powierzchni otworów okiennych X X X X X  

3. Ocieplenie ścian zewnętrznych szczytowych X X X X   

4. Wymiana drzwi i bram zewnętrznych X X X    

5. Wymiana okien wykonanych z PVC X X     

6. Ocieplenie ścian zewnętrznych podłużnych  X      

Koszt usprawnienia brutto,  zł 
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8.3. Wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego dla 
budynku warsztatów przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Praszce 

Poniżej przedstawiono syntetyczne informacje o wyborze optymalnego wariantu 

przedsięwzięcia termomodernizacyjnego dla budynku warsztatów przy ZSP w Praszce.  
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Zgodnie z pkt.4.2. rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie 
szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego… jako wariant optymalny należy przyjąć 
wariant nr 1, obejmujący: 

• zmniejszenie powierzchni otworów okiennych, 

• ocieplenie ścian zewnętrznych szczytowych, 
• wymianę wszystkich drzwi i bram zewnętrznych, 

• wymianę wszystkich okien w budynku, 

• ocieplenie ścian zewnętrznych podłużnych. 
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9. ZASTOSOWANIE POMPY CIEPŁA 
 

 Zakłada się zastosowanie pompy ciepła powietrze – woda będącą podstawowym źródłem 
energii w systemie centralnego ogrzewania. Dodatkowym, szczytowym źródłem pozostaną 
istniejące kotły kondensacyjne gazowe. 

 Projektowana pompa ciepła będzie posiadać moc ogrzewczą 40 kW przy temperaturze 

otoczenia, wynoszącej 0oC. Zakładając, że będzie ona pracować 2 000 h może wytworzyć 
maksymalnie 80 000 kWh energii przy COP = 3,2 i temperaturze na wyjściu max. 55oC. 
Instalacja powinna posiadać zbiornik akumulacyjny o pojemności, wyznaczonej przez 

projektanta tej instalacji. Sprawność instalacji wewnętrznej z pompą ciepła wyniesie 0,76. 

 W związku z powyższym pompa ciepła dostarczy do ogrzewanych pomieszczeń 60 800 
kWh/rok (218,9 GJ/rok) ciepła. Pozostałe 433,3 GJ/rok ciepła (652,2-218,9 GJ/rok) zostanie 

dostarczone przez kotły kondensacyjne, co będzie wymagać wytworzenia w kotle 465,8 GJ/rok 
energii cieplnej. 

 W celu wytworzenia przez pompę ciepła  80 tyś. kWh/rok energii cieplnej należy dostarczyć 

do niej 25 000 kWh/rok energii elektrycznej. 

 Przewidywany koszt zakupu pompy ciepłą oraz osprzętu z montażem całości wyniesie 
104 550 zł. 
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10. BILANS ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

 
W tym rozdziale opracowania przedstawiono bilans energii elektrycznej, zużywanej 

aktualnie w obiekcie oraz po przeprowadzeniu termomodernizacji. Obejmuje audyt oświetlenia 
oraz bilans zapotrzebowania na energię pomocniczą. 

10.1. Oświetlenie wbudowane 

 

10.1.1. Stan aktualny 

 
W budynku zastosowane są potrójne i podwójne oprawy oświetleniowe z świetlówkami 

jarzeniowymi linowymi (36 W, 83 lm/W oraz 40 W, 88 lm/W; 120 cm). Ponadto w hali 
produkcyjnej, wynajmowanej przez prywatnego przedsiębiorcę zastosowano oświetlenie 

LEDowe w postaci żarówek o mocy nominalnej 36 W i strumieniu świetlnym 3 300 lm. W 
budynku znajdują się także żarówki włóknowe 40W (250 lm) i  świetlówki energooszczędne (11 
W, 715 lm) 

Brak oświetlenia awaryjnego. Oświetlenie sterowane jest ręcznie. 

W budynku zinwentaryzowano 265 lamp podwójnych i potrójnych, wyposażonych w 
świetlówki liniowe 120 cm o całkowitej mocy 29 420 W i strumieniu świetlnym 2 530 120 lm; 

20 lamp LED o całkowitej mocy 720 W i strumieniu świetlnym 66 000 lm; 6 żarówek 40 W o 
łącznej mocy 240 W i strumieniu świetlnym 1500 lm a także 5 świetlówek kompaktowych o 
mocy 55 W i strumieniu świetlnym 3 575 lm. 

                                

Lampa LEDowa     Potrójne oprawy oświetleniowe 

 

Całkowity strumień świetlny wynosi  2 601 195 lm przy mocy zainstalowanych opraw 

wynoszącej 30 435 W. 

Wielkość rocznego zużycia energii wyznaczono z zależności (6) ÷ (9), zawartych w PN-EN 
15193. Przyjęto, że FC = FD = Fo = 1,0 oraz WP = 0. Standardowe godziny rocznego działania 

ustalono wynoszą one tD = 2 000 h/rok w ciągu dnia i tN = 200 h/rok w warunkach nocnych.  
Biorąc powyższe pod uwagę  obliczeniowe zużycie energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia 
w stanie aktualnym wynosi 66 957 kWh/rok, co kosztuje 46 869,90 zł/rok. 
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10.1.2. Stan po wymianie oświetlenia 

 
 Przewidywana modernizacja oświetlenia będzie polegać na wymianie istniejących opraw 

oświetleniowych na potrójne lampy liniowe LEDowe np. typu T8 (150 cm) o mocy jednostkowej 
23 W i strumieniu co najmniej 150 lm/W. Projektowane oprawy zostaną zamontowane w 
miejsce istniejącego oświetlenia. Strumień świetlny dla 265 opraw wyniesie 2 742 750 lm.  

Żarówki włóknowe 40 W zostaną zastąpione żarówkami LED o mocy jednostkowej 5 W i łącznym 
strumieniu światła wynoszącym 2 400 lm.  Świetlówki kompaktowe zostaną zastąpione 
żarówkami LED o mocy jednostkowej 8W i całkowitym strumieniu światła, wynoszącym 3 700 

lm. Istniejące obecnie w obiekcie oświetlenie LEDowe pozostanie bez zmiany. 

Podsumowując: całkowita moc opraw wyniesie 18 247 W a strumień świetlny wyniesie 
2 814 850 lm. 

 Przyjmując standardowe godziny rocznego działania tD = 2 000 h/rok w ciągu dnia i tN 
= 200 h/rok w warunkach nocnych otrzymuje się obliczeniowe zużycie energii po wymianie 
oświetlenia, wynoszące 40 143,4 kWh/rok. Koszt oświetlenia rocznego po jego wymianie na 

LEDowe wyniesie 28 100,38 zł/rok. 

 Przewidywany całkowity koszt wymiany oświetlenia wyniesie 133 200 zł. 

 

10.2. Energia pomocnicza 
 
10.2.1. Stan aktualny 

 
Zużycie energii elektrycznej w obiekcie, poza oświetleniem, wynika z konieczności 

zasilania urządzeń pomocniczych instalacji centralnego ogrzewania.  
 

Zużycie energii elektrycznej dla urządzeń pomocniczych instalacji CO zasilanej z kotłów 

gazowych wynosi 

• 0,15 W/m2 * 4 700 h/rok * 1 946 m2 = 1 371,93 kWh/rok (napęd pomp obiegowych); 

• 0,15 W/m2 * 3 900 h/rok * 1 946 m2 = 1 138,41 kWh/rok (napęd pomocniczy i 
regulacja kotłów). 

 

Razem zużycie energii elektrycznej pomocniczej w stanie aktualnym wynosi  2 510,34 
kWh/rok. 

 

10.2.2. Stan po termomodernizacji 
 

Zużycie energii elektrycznej w obiekcie, poza oświetleniem, wynikać będzie z konieczności 

zasilania urządzeń pomocniczych instalacji centralnego ogrzewania oraz, dodatkowo, pompy 
ładującej zasobnik.  

 

Zużycie energii elektrycznej dla urządzeń pomocniczych instalacji c.o. zasilanej z kotłów 

węglowych wyniesie: 

• 0,15 W/m2 * 4 700 h/rok * 1 946 m2 = 1 371,93 kWh/rok (napęd pomp obiegowych); 

• 0,15 W/m2 * 3 900 h/rok * 1 946 m2 = 1 138,41 kWh/rok (napęd pomocniczy i 
regulacja kotłów); 
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• 0,04 W/m2 * 1 500 h/rok * 1 946 m2 = 116,76 kWh/rok (napęd pompy ładującej 
zasobnik akumulacyjny dla pompy ciepła) 

 
Razem zużycie energii elektrycznej pomocniczej w stanie po przebudowie wyniesie  

2 627,10 kWh/rok. 

 
10.3. Podsumowanie zużycia energii elektrycznej w audytowanym obiekcie 

 
W poniższej tabeli przedstawiono syntetyczne informacje o zużyciu energii elektrycznej w 

audytowanym obiekcie przed i po jego termodernizacji. 

 

Lp. Wyszczególnienie zużycia 
Stan aktualny, 

kWh/rok 

Stan po 
modernizacji, 

kWh/rok 

Różnica, 
kWh/rok 

1. Oświetlenie wbudowane 66 957 40 143,4 26 813,6 

2. Energia pomocnicza 2 510,3 2 627,1 -116,8 

3. Pompa ciepła 0 25 000 - 25 000 

RAZEM 69 467,3 67 770,5 1 696,8 
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11. OPIS TECHNICZNY WARIANTU PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODER-
NIZACYJNEGO, PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI 

 
W ramach wybranego wariantu przewiduje się wykonanie prac budowlanych wymienionych 

poniżej. 
 

1. Zmniejszenie powierzchni otworów okiennych poprzez wymurowanie filarków i ścianek z 
cegły ceramicznej pełnej o gr. 25 cm i otynkowanie tynkiem cementowo-wapiennym od 

wewnątrz. Powierzchnie zewnętrzną należy zlicować z istniejącymi ścianami. 

2. Ocieplenie ścian zewnętrznych szczytowych styropianem EPS 70-040 FASADA ( ≤ 0,040 

W/(m K)) o grubości 20 cm. Warstwę ochronną elewacji należy wykonać z tynku 
akrylowego. W przegrodach należy zamontować parapety zewnętrzne malowane 

proszkowo. Ponadto należy ocieplić wnęki otworów okiennych i drzwiowych styropianem o 
grubości 2 cm. 

3. Wymiana wszystkich istniejących drzwi i bram zewnętrznych na drzwi i bramy metalowe 

ocieplone, których wsp. U ≤ 1,30 W/(m2 K). 

4. Wymiana okien metalowych na wykonane z PVC o wsp. U ≤ 0,90 W/(m2 K). W każdym 

oknie należy zamontować jeden nawiewnik higrosterowany o Vpow. do 30 m3/h. 

5. Wymiana okien wykonanych z PVC na wykonane z tego samego materiału lecz o wsp. U ≤ 
0,90 W/(m2 K). W każdym oknie należy zamontować jeden nawiewnik higrosterowany o 

Vpow do 30 m3/h. 

6. Ocieplenie ścian zewnętrznych podłużnych styropianem EPS 70-040 FASADA ( ≤ 0,040 

W/(m K)) o grubości 18 cm. Należy także ocieplić ścianki zmniejszające powierzchnie 
otworów okiennych. Warstwę ochronną elewacji należy wykonać z tynku akrylowego. W 

przegrodach należy zamontować parapety zewnętrzne malowanie proszkowo. Ponadto 
należy ocieplić wnęki otworów okiennych i drzwiowych styropianem o grubości 2 cm. 

7. Dodatkowo należy również ocieplić cokół budynku, wykorzystując styropian EPS 70-040 

Fasada o grubości 12 cm, co pozwoli na likwidację mostków cieplnych na styku ściana 
zewnętrzna - podłoga na gruncie. Warstwę osłonową należy wykonać z zastosowaniem 
tynku mozaikowego lub podobnego.  

8. Ponadto należy wykonać instalację odwadniającą stropodach (rury spustowe rynien) oraz 
odtworzyć instalację odgromową. 

9. Należy zamontować pompę ciepła powietrze – woda do celów ogrzewczych zgodnie z 
opisem, zawartym w rozdziale 9. 

10. Należy wymienić oświetlenie wbudowane zgodnie z opisem, podanym w rozdziale 10. 

 

Uwaga: Dopuszcza się niewielkie odstępstwa w zakresie zalecanych prac (szczególnie 

dotyczy to typów i rodzajów bram zewnętrznych) pod warunkiem zachowania wyznaczonego 
stanu energetycznego budynku.  

 

Wszystkie prace muszą być zrealizowane z zachowaniem obowiązujących przepisów 
budowlanych i norm, wg technologii zalecanych przez producentów materiałów oraz z 
zachowaniem tzw. sztuki budowlanej. 

 
 



Audyt energetyczny budynku warsztatów przy Zespole  Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Praszce. 

 

Niniejsze opracowanie podlega ochronie w myśl Ustawy z dnia 4 lutego 1994r.                                        Strona 

 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. nr 80 z 2000r. poz. 904 z późn. zm.).  

30 

11.1. Uproszczony przedmiar robót 
 

• powierzchnia okien do zamurowania i ocieplenia nowej ściany – 75,5 m2, 

• powierzchnia ścian szczytowych do ocieplenia – 287 m2, 

• powierzchnia ścian podłużnych do ocieplenia – 589 m2, 

• powierzchnia okien do wymiany – 191 m2, 

• powierzchnia drzwi i bram zewnętrznych do wymiany – 89,3 m2, 

• liczba nawiewników higrosterowanych do zamontowania – 43 szt. 

• pompa ciepła powietrze – woda o mocy 40 kW przy temp. 0oC i COP = 3,2 – 1 szt. 

• liczba wymienionych potrójnych opraw oświetleniowych (150 cm) – 253 szt. 

• liczba zamontowanych żarówek LED – 11 szt. 
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12. ZESTAWIENIE EMISJI  
 

W tej części obliczenia wykonano w oparciu o Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji 
CO2 (WE) w roku 2015 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu 
Uprawnieniami do Emisji za rok 2018, przedstawione przez KOBIZE oraz komunikat  KOBIZE 
dotyczący emisji dwutlenku węgla przypadającej na 1 MWh energii elektrycznej (22-12-2014r.). 

 
12.1. Wielkość emisji CO2 – stan przed termomodernizacją 
 

Emiter 1:  
 
2 kotły kondensacyjne gazowe WGB o łącznej mocy 200 kW. 
Wielkość wyprodukowanego ciepła w sezonie ogrzewczym 1 305,2 GJ/rok; wskaźnik emisji WE 
wynosi 56,10 kg CO2/GJ. 
Obliczeniowa wielkość emisji z kotłów w stanie aktualnym wynosi 73 221,72 kg/rok.  
 

Emiter 2: energetyka zawodowa 
 
Wielkość zużycia energii dla potrzeb oświetlenia oraz zasilania urządzeń pomocniczych   w ciągu 

roku wynosi 69,467 MWh/rok; wskaźnik emisji WE wynosi 831,5 kg CO2/MWh.  
Wielkość emisji CO2 z produkcji energii elektrycznej – stan przed termomodernizacją – wynosi 
57 761,81 kg CO2/rok. 

 
Wielkość emisji CO2 – stan przed termomodernizacją – wynosi 130 983,53 kg 
CO2/rok.  

 
11.2. Wielkość emisji CO2 – stan po przeprowadzeniu  termomodernizacji 
 

Emiter 1:  
2 kotły kondensacyjne gazowe WGB o łącznej mocy 200 kW. 
Wielkość wyprodukowanego ciepła w sezonie ogrzewczym 465,8 GJ/rok; wskaźnik emisji WE 

wynosi 56,10 kg CO2/GJ. 
Obliczeniowa wielkość emisji z kotłów w stanie po termomodernizacji wyniesie 26 131,38 
kg/rok.  

 
Emiter 2: energetyka zawodowa 
 

Wielkość zużycia energii dla potrzeb oświetlenia, zasilania urządzeń pomocniczych oraz pompy 
ciepła w ciągu roku wyniesie 67,771 MWh/rok; wskaźnik emisji WE wynosi 831,5 kg CO2/MWh. 
Wielkość emisji CO2 z produkcji energii elektrycznej – stan po termomodernizacji – wynosi 
56 351,59 kg CO2/rok. 

 
Wielkość emisji CO2 – stan po termomodernizacji – wynosi 82 482,97 kg/rok.  
 

11.3 Wielkość unikniętej emisji 
 
W wyniku przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych emisja CO2 do 

atmosfery zmniejszy się o 48 500,56 kg CO2/rok. 
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13. INFORMACJE DO WNIOSKU PROJEKTOWEGO 
 

1. Zapotrzebowanie na ciepło końcowe (finalne) do ogrzewania 

• stan aktualny: 1 305,2 GJ/rok tj. 362,56 MWh/rok; 

• stan po termomodernizacji: 701,1 GJ/rok tj. 194,75 MWh/rok. 

2. Zapotrzebowanie na energię elektryczną  

• stan aktualny: 250,1 GJ/rok tj. 69,467 MWh/rok; 
• stan po termomodernizacji  244,0 GJ/rok tj. 67,771 MW/rok. 

3. Wielkość energii pierwotnej (wi = 1,1 dla gazu ziemnego z grupy E oraz wi = 3,0 dla 

energii elektrycznej) 
• stan aktualny: 2 186,02 GJ/rok tj. 607,23 MWh/rok; 

• stan po termomodernizacji: 1 244,38 GJ/rok tj. 345,66 MWh/rok; 
• zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną: 941,64 GJ/rok tj. 261,57 

MWh/rok. 

4. Łączne zapotrzebowanie na energię cieplną i elektryczną 

• stan aktualny: 1 555,3 GJ/rok tj. 432,03 MWh/rok; 
• stan po termomodernizacji: 709,8 GJ/rok tj. 197,17 MWh/rok;  

• procentowe zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną 57,82%. 

5. Łączne koszty termomodernizacji wynoszą 791 963,22 zł brutto w tym udział Inwestora 
356 383,45 zł brutto. 

6. Obliczeniowa oszczędność kosztów energii wynosi 56 542,76 zł/rok. 

7. Procentowa oszczędność kosztów energii wynosi 54,36%. 

8. Udział odnawialnych źródeł energii w obiekcie wynosi 40,57%. 

9. Czas zwrotu nakładów wynosi 14,0 lat. 

 

 

 

 

14. PODSUMOWANIE 
 

Jak wynika z analizy energetyczno-ekonomicznej, zamieszczonej w niniejszym 
opracowaniu, proponowana inwestycja może być atrakcyjną z punktu widzenia Inwestora i ma 
duże znaczenie z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego.  

 

 
 

 
 
Opole 04-06-2018       ……………………..   
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ZAŁĄCZNIKI 
 

Wydruki z programu Audytor  OZC 6.6 Pro dla stanu przed termomodernizacją 

 
Wyniki ogólne 
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Zestawienie przegród 
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Konstrukcje przegród 
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Wydruki z programu Audytor  OZC 6.6 Pro dla stanu po termomodernizacji 
 
Wyniki ogólne 
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