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Audyt energetyczny_ 

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 
 
 

1. Dane identyfikacyjne budynku 

1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1988 

1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i 
nazwisko, PESEL*) (* w 
przypadku cudzoziemca nazwa i 
numer dokumentu tożsamości) 

Gmina Krapkowice 1.4 Adres budynku 

ul. 3 Maja 17 ul. Główna 2  

47-303 Krapkowice 47-300 Krapkowice 

+48 77 44 66 800  
+48 77 44 66 888 

OPOLSKIE 

  

2. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonującej audyt: 

PREDA sp. z o.o. sp. k. 

Technologiczna 2 

45-839 Opole 

NIP 9910500997, REGON 361671772 

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

Mariusz Woźniak 
Racławówka 45e 

36-047 Racławówka 
mgr inż. budownictwa 

4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac 

Lp. Imię i nazwisko Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego 

1 --- --- 

5. Miejscowość: Kórnica Data wykonania opracowania grudzień 2016 

6. Spis treści 

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 

2. Karta audytu energetycznego budynku 

3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych 

4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku 

5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć 
termomodernizacyjnych 

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 

7. Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego 

8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji 

9. Załączniki. 
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2. Karta audytu energetycznego budynku* 
 

2.1. Dane ogólne 
Stan przed 

termomodernizacją 
Stan po 

termomodernizacji 

2.1.1. Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna tradycyjna 

2.1.2. Liczba kondygnacji 3 3 

2.1.3. Kubatura części ogrzewanej [m
 3
] 7386,35 7386,35 

2.1.4. Powierzchnia netto budynku [m
 2
] 1986,98 1986,98 

2.1.5. Pow. ogrzewana części mieszkalnej [m
 2
] 158,90 158,90 

2.1.6. 
Pow. ogrzewana lokali użytkowych oraz innych 
pomieszczeń niemieszkalnych [m

 2
] 

1684,25 1684,25 

2.1.7. Liczba lokali mieszkalnych 2,00 2,00 

2.1.8. Liczba osób użytkujących budynek 152,00 152,00 

2.1.9. Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej Miejscowe Miejscowe 

2.1.10. Rodzaj systemu grzewczego budynku Miejscowe Miejscowe 

2.1.11. Współczynnik A/V [1/m] 0,46 0,46 

2.1.12. Inne dane charakteryzujące budynek ... ... 

2.2. Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody 
budowlane W/(m

 2
•K) 

Stan przed 
termomodernizacją 

Stan po 
termomodernizacji 

2.2.1. Ściany zewnętrzne 1,38; 0,96 0,19 

2.2.2. 
Dach/stropodach/strop pod nieogrzewanymi poddaszami 
lub nad przejazdami 

0,28; 3,52 0,15; 0,28 

2.2.3. Strop nad piwnicą 1,71 0,23 

2.2.4. Podłoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych 0,37; 0,25 0,37; 0,25 

2.2.5. Okna, drzwi balkonowe 1,50; 4,50 0,90; 0,90 

2.2.6. Drzwi zewnętrzne/bramy 2,60; 3,20 1,30; 1,30 

2.2.7. Stropy zewnętrzne 0,36 0,15 

2.3. Sprawności składowe systemu grzewczego i współczynniki 
uwzględniające przerwy w ogrzewaniu 

Stan przed 
termomodernizacją 

Stan po 
termomodernizacji 

2.3.1. Sprawność wytwarzania 0,820 0,820 

2.3.2. Sprawność przesyłu 0,800 0,900 

2.3.3. Sprawność regulacji i wykorzystania 0,880 0,880 

2.3.4. Sprawność akumulacji 0,900 0,900 

2.3.5. Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,000 1,000 

2.3.6. 

 
 
Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby 
 
 

0,910 0,950 
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2.4. Sprawności składowe systemu przygotowania ciepłej wody 
użytkowej 

Stan przed 
termomodernizacją 

Stan po 
termomodernizacji 

2.4.1. Sprawność wytwarzania 0,400 3,490 

2.4.2. Sprawność przesyłu 0,600 1,000 

2.4.3. Sprawność regulacji i wykorzystania 1,000 1,000 

2.4.4. Sprawność akumulacji 0,840 0,840 

2.5. Charakterystyka systemu wentylacji 
Stan przed 

termomodernizacją 
Stan po 

termomodernizacji 

2.5.1.1. Rodzaj wentylacji 
Wentylacja 

grawitacyjna 
Wentylacja 

grawitacyjna 

2.5.1.2. Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza 
stolarka/kanały 
grawitacyjne 

stolarka/kanały 
grawitacyjne 

2.5.1.3. Strumień powietrza zewnętrznego [m
3
/h] 10784,88 10979,28 

2.5.1.4. Krotność wymian powietrza [1/h] 1,46 1,49 

2.6. Charakterystyka energetyczna budynku 
Stan przed 

termomodernizacją 
Stan po 

termomodernizacji 

2.6.1. Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 220,26 46,13 

2.6.2. Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kW] 0,59 0,59 

2.6.3. 
Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku 
(bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i 
przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 

440,55 114,74 

2.6.4. 
Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania 
budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu 
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 

771,62 186,48 

2.6.5. 
Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania 
ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] 

32,38 2,23 

2.6.6. 

Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na 
warunki sezonu standardowego (służące weryfikacji 
przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu 
ciepła) [GJ/rok] 

781,51 --- 

2.6.7. 
Zmierzone zużycie ciepła na przygotowanie ciepłej wody 
użytkowej (służące weryfikacji przyjętych składowych 
danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] 

brak danych --- 

2.6.8. 
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do 
ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności 
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m

2
rok)] 

66,39 17,29 

2.6.9. 
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do 
ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności 
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m

2
rok)] 

116,29 28,10 

2.6.10** 

Udział odnawialnych źródeł energii [%] 
Instalacja solarna / pompa ciepła powietrze o mocy 0,0019 
MWt– woda do cwu dla potrzeb kuchni i mieszkań 
 

0,00 43,9 
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2.7. Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania 
audytu) 

Stan przed 
termomodernizacją 

Stan po 
termomodernizacji 

2.7.1. Koszt za 1 GJ ciepła do ogrzewania budynku *** [zł/GJ] 28,97 28,97 

2.7.2. 
Koszt 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc *** 
[zł/(MW•m-c)] 

0,00 0,00 

2.7.3. Koszt przygotowania 1 m
3
 ciepłej wody użytkowej *** [zł/m

3
] 371,96 8,21 

2.7.4. 
Koszt 1 MW mocy zamówionej na przygotowanie ciepłej 
wody użytkowej na miesiąc **** [zł/(MW•m-c)] 

0,00 0,00 

2.7.5. 
Miesięczny koszt ogrzewania 1 m

2
 powierzchni użytkowej  

[zł/(m
2
•m-c)] 

1,51 0,72 

2.7.6. Miesięczna opłata abonamentowa [zł/m-c] 955,90 955,90 

2.7.7. Inne [zł] 0,00 0,00 

2.8. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 

Minimalna kwota własna (15%) [zł] 118 925,13 

Roczne zmniejszenie zapotrzebowania 
na energię [%] 

76,53 Maksymalna kwota wsparcia (85%) [zł] 673 909,07 

Planowane koszty całkowite [zł] 792 834,20 

Roczna oszczędność kosztów energii 
[zł/rok] 

19 247,51 
Roczne oszczędności kosztów energii 
[%] 

52,90 

 
* Dla budynku składającego się z części o różnych funkcjach użytkowych należy podać wszystkie dane oddzielnie dla 
każdej części budynku. 
** Uoze [%] obliczany zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym sporządzania świadectw, jako udział odnawialnych 
źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową dostarczoną do budynku dla systemu grzewczego oraz 
dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej. 
*** Opłata zmienna związana z dystrybucją i przesyłem jednostki energii. 
**** Stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem energii. 
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3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych 
 

3.1. Ustawy i Rozporządzenia 

1. Ustawa "prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu 
energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności 
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu 
energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym 
BGK może zlecać wykonanie weryfikacji audytów z późn. zm. 
4. Ustawa "o wspieraniu termomodernizacji i remontów" z dnia 21 listopad 2008r. z późniejszymi zmianami 
5. 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 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także 
algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. 
 

3.2. Normy techniczne 

1. PN-EN ISO 6946 - Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
2. PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczenia zużycia energii na potrzeby 
ogrzewania i chłodzenia. 
3. PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. 
Wymagania. 
4. PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 
5. PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
6. PN-EN 12831:2006 – Metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego. 
 

3.3. Materiały przekazane przez inwestora 

 
1. Dokumentacja techniczna 
2. Informacje techniczne przekazane przez inwestora 
 

3.4. Inne materiały oraz programy komputerowe 

 
1. Materiały z przeprowadzonej wizji lokalnej 
2. Program komputerowy ArCADiasoft Chudzik sp. j. ArCADia-TERMO PRO 6.4 
 

3.5. Wytyczne oraz uwagi inwestora 

 
1. Obniżenie kosztów ogrzewania 
2. Wykorzystanie dotacji w ramach programu RPO WO 2014 – 2020 
3. Maksymalna wielkość środków własnych inwestora, stanowiących możliwy do zadeklarowania udział własny 
przeznaczony na pokrycie kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wynosi: 
 

119 000 zł 

 
4. Maksymalna kwota dotacji: 
 

674 000 zł 
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4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku 
 
 

4.1. Ogólne dane techniczne 

 
 

Konstrukcja/technologia budynku - tradycyjna  

Kubatura budynku - 10575,52 m
3 

Kubatura ogrzewania - 7386,35 m
3 

Powierzchnia netto budynku - 1986,98 m
2 

Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej - 158,90 m
2 

Współczynnik kształtu - 0,46 m
 -1 

Powierzchnia zabudowy budynku - 1407,48 m
2 

Ilość mieszkań - 2,00  

Ilość użytkowników (personel + dzieci) - 152,00  

    

4.2. Dokumentacja techniczna budynku 

 
 
Dokumentacja techniczna budynku znajduje się w załączniku stanowiącym integralną część audytu energetycznego. 
 

Usytuowanie budynku w stosunku do stron świata 
- wejście główne do budynku od strony N 

 

4.3. Opis techniczny podstawowych elementów budynku 

 
 
4.3.1. Zbiorcza charakterystyka przegród budowlanych 
 
 

Ściany zewnętrzne 1,38; 1,38; 0,96 W/(m
 2
•K) 

Dach/stropodach 0,28; 3,52 W/(m
 2
•K) 

Strop piwnicy 1,71; 1,71 W/(m
 2
•K) 

Okna 1,50; 4,50 W/(m
 2
•K) 

Drzwi/bramy 2,60; 3,20 W/(m
 2
•K) 

Okna połaciowe --- W/(m
 2
•K) 

Stropy zewnętrzne 0,36; 0,36 W/(m
 2
•K) 

Podłogi na gruncie 0,37; 0,25 W/(m
 2
•K) 
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4.4. Taryfy i opłaty 

Ceny ciepła - c.o. Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji 

Opłata za 1 GJ na ogrzewanie 28,97 zł/GJ 28,97 zł/GJ 

Opłata za 1 MW mocy zamówionej na 
ogrzewanie 

0,00 zł/(MW•m-c) 0,00 zł/(MW•m-c) 

Inne koszty, abonament 950,00 zł/m-c 475,00 zł/m-c 

Ceny ciepła - c.w.u. Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji 

Opłata za 1 GJ 28,97 zł/GJ 117,11 zł/GJ 

Opłata za 1 MW mocy zamówionej na 
podgrzanie c.w.u. 

0,00 zł/(MW•m-c) 0,00 zł/(MW•m-c) 

Inne koszty, abonament 0,00 zł/m-c 5,90 zł/m-c 

4.5. Charakterystyka systemu grzewczego 

Wytwarzanie 
Kotły węglowe wyprodukowane po 2000r. 

H,g = 0,820 
Paliwo - węgiel kamienny 

Przesyłanie ciepła 

C.o. wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w 
ogrzewanym budynku z niezaizolowanymi przewodami, 
armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w 
przestrzeni nieogrzewanej 

H,d = 0,800 

Regulacja systemu grzewczego 

Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub 
płytowymi w przypadku regulacji centralnej i miejscowej z 
zaworem termostatycznym o działaniu proporcjonalnym z 
zakresem proporcjonalności P-2K 

H,e = 0,880 

Akumulacje ciepła 
Bufor w systemie grzewczym o parametrach 70/55 oC na 
zewnątrz osłony termicznej budynku 

H,s = 0,900 

Czas ogrzewania w okresie 
tygodnia 

Liczba dni: 7 dni wt = 1,000 

Przerwy w ogrzewaniu w okresie 
doby 

Liczba godzin: 12 godzin wd = 0,910 

Sprawność całkowita systemu grzewczego H,tot = H,gH,dH,eH,s =  0,520 

Informacje uzupełniające 
dotyczące przerw w ogrzewaniu 

W okresie grzewczym kotły ogrzewają budynki szkoły, mieszkalny oraz hali 
sportowej bez przerw oraz ograniczeń w ciągu tygodnia. W weekendy gdy 
temperatura jest powyżej 5oC ze względów oszczędności budynki szkoły i hali nie 
są ogrzewane. 

Modernizacja systemu 
grzewczego po 1984 r. 

Instalacja była modernizowana po 1984 r. 

wymagany próg 
oszczędności:       

15% 

Modernizacja polegała na: W budynku znajdują się dwa 
piece na paliwo stałe. Piece używane są na przemiennie 
przy umiarkowanych temperaturach. Kotłownia znajduje 
się w piwnicy w części mieszkalnej. W sali gimnastycznej 
znajdują się dwie nagrzewnice zasilane z systemu C.O. 
lecz nie spełniają swojej funkcji i nie są używane. 
Parametry kotła: W kotłowni znajdują się dwa kotły 
stalowe, wodne na paliwo stałe.1. Rok produkcji 
1987, moc 105 kW.2. Rok produkcji 2012, moc 100 kW, 
sprawność 85%, fimry: DEFRO. Kocioł sterowany za 
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pomocą sterownika elektronicznego firmy DEFRO.       
Parametry czynnika grzewczego: 90/70oCKocioł przy 
prawidłowych ustawieniach nie wymaga obsługi częściej 
niż raz na dobę. Instalacja wykonana jest jako pompowa, 
dwururowa z rozdziałem dolnym. Przewody zasilające i 
powrotne prowadzone są w pomieszczeniach piwnicy pod 
stropem lub pod oknami przy ścianach zewnętrznych, a w 
części niepodpiwniczonej w kanałach podłogowych ze 
spadkiem. Wszystkie piony prowadzone są po wierzchu 
ścian. Całość instalacji centralnego ogrzewania wykonana 
jest z rur stalowych bez izolacji termicznej. Elementami 
grzejnymi w istniejącej instalacji c.o. są grzejniki żeliwne 
oraz członowe płytowe w większości wyposażone w 
termostaty, zamontowane pod oknami. 

Moc cieplna zamówiona (centralne ogrzewanie) --- MW 

4.6. Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej 

Wytwarzanie ciepła 
Kotły stałotemperaturowe wyprodukowane przed 1980 r. 
(tylko przygotowanie ciepłej wody użytkowej) 

W,g = 0,400 

Przesył ciepłej wody Liczba punktów poboru ciepłej wody do 30 W,d = 0,600 

Regulacja i wykorzystanie --- W,e = 1,000 

Akumulacja ciepła 
Zasobnik w systemie wg standardu budynku 
niskoenergetycznego 

W,s = 0,840 

Sprawność całkowita systemu c.w.u. W,tot = W,g W,d W,s W,e =  0,202 

Moc cieplna zamówiona (ciepła woda użytkowa) --- MW 

4.7. Charakterystyka systemu wentylacji 

Rodzaj wentylacji Wentylacja grawitacyjna 

Sposób doprowadzania i 
odprowadzania powietrza 

stolarka/kanały grawitacyjne 

Strumień powietrza 
wentylacyjnego 

10784,88 

Krotność wymian powietrza 1,46 

 
Wentylacja w budynku zapewnia prawidłowe przewietrzanie. W okresie zimowym na skutek nadmiernego napływu 
powietrza zimnego mogą następować wysokie straty ciepła na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego. 
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5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i 
przedsięwzięć termomodernizacyjnych 
 

Rodzaj przegrody lub instalacji Charakterystyka stanu istniejącego i możliwości poprawy 

SEGMENT_SZKOŁA 

Podłoga na gruncie_Szkoła 

Istniejąca podłoga parteru budynku (segment części szkolnej) posiada 
współczynnik przenikania ciepła przegrody U = 0,36 [W/m2K]. Wymagany wg 
WT'2021 współczynnik przenikania ciepła dla takiej przegrody, który przy t > 16 C 
wynosi Umax= 0,30 [W/m2K]. Z uwagi na znaczne trudności techniczne 
generujące wysokie koszty modernizacji, przy niskich oszczędnościach, a tym 
samym długie czasy zwrotu inwestycji, nie zaleca się docieplenia podłogi  na 
parterze. Koszt docieplenia płytami styropianu o współczynniku lambda = 0,038, 
grubości 6 cm. z wykonaniem nowej posadzki wyniósłby kwotę prawie 150 tys. 
zł.brutto z czasem zwrotu inwestycji SPBT na poziomie ponad 400 lat – inwestycja 
niezasadna ekonomicznie i technicznie. Nie przewiduje się działań 
termomodernizacyjnych. 

Strop wewnętrzny_Nad 
piwnicą_Szkoła 

Istniejący strop wewnętrzny nad piwnicą nieogrzewaną (segment części szkolnej), 
stanowiący jednocześnie podłogę ogrzewanej części szkolnej posiada 
współczynnik przenikania ciepła przegrody U = 1,71 [W/m2K]. Wymagany wg 
WT'2021 współczynnik przenikania ciepła dla takiej przegrody przy t > 16 C 
wynosi Umax= 0,25 [W/m2K]. Zaleca się dodatkowe docieplenie przegrody pianką 
poliuretanową PUR nakładaną metodą natryskową od spodu stropu (od strony 
nieogrzewanej piwnicy). 

Ściana zewnętrzna_Szkoła 

Istniejąca ściana zewnętrzna budynku (segment części szkolnej) posiada 
współczynnik przenikania ciepła przegrody U = 1,38 [W/m2K]. Wymagany wg 
WT'2021 współczynnik przenikania ciepła dla takiej przegrody dla t > 16C wynosi 
Umax= 0,20 [W/m2K]. Zaleca się docieplenie ścian zewnętrznych płytami 
styropianu oraz w celu eliminacji mostków termicznych docieplenie ścian 
fundamentowych oraz ścian piwnic płytami styroduru. 

Strop zewnętrzny_Szkoła 

Istniejący stropodach wentylowany nad I piętrem budynku (segment części 
szkolnej) posiada współczynnik przenikania ciepła przegrody U = 0,36 [W/m2K]. 
Wymagany wg WT'2021 współczynnik przenikania ciepła dla takiej przegrody 
Umax= 0,15 [W/m2K]. Zaleca się docieplenie wełną mineralną metodą 
wdmuchiwania. 

SEGMENT_MIESZKANIA 

Strop wewnętrzny_Nad 
piwnicą_Mieszkania 

Istniejący strop wewnętrzny nad piwnicą nieogrzewaną (segment części 
mieszkalnej), stanowiący jednocześnie podłogę ogrzewanej części mieszkalnej 
posiada współczynnik przenikania ciepła przegrody U = 1,71 [W/m2K]. Wymagany 
wg WT'2021 współczynnik przenikania ciepła dla takiej przegrody przy t > 16 C 
wynosi Umax= 0,25 [W/m2K]. Zaleca się dodatkowe docieplenie przegrody pianką 
poliuretanową PUR nakładaną metodą natryskową od spodu stropu (od strony 
nieogrzewanej piwnicy). 

Ściana zewnętrzna_Mieszkania 

Istniejąca ściana zewnętrzna budynku (segment części mieszkalnej) posiada 
współczynnik przenikania ciepła przegrody U = 1,38 [W/m2K]. Wymagany wg 
WT'2021 współczynnik przenikania ciepła dla takiej przegrody dla t > 16C wynosi 
Umax= 0,20 [W/m2K]. Zaleca się docieplenie ścian zewnętrznych płytami 
styropianu oraz w celu eliminacji mostków termicznych docieplenie ścian 
fundamentowych oraz ścian piwnic płytami styroduru. 
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Strop zewnętrzny_Mieszkania 

Istniejący stropodach wentylowany nad I piętrem budynku (segment części 
mieszkalnej) posiada współczynnik przenikania ciepła przegrody U = 0,36 
[W/m2K]. Wymagany wg WT'2021 współczynnik przenikania ciepła dla takiej 
przegrody Umax= 0,15 [W/m2K]. Zaleca się docieplenie wełną mineralną metodą 
wdmuchiwania. 

Dach_Klatka schodowa 

Istniejący dach budynku (nad wejściem do budynku mieszkalnego od strony 
północnej oraz wejściem do korytarza budynku szkolnego od strony południowej) 
posiada współczynnik przenikania ciepła przegrody U =0,28  [W/m2K]. 
Wymagany wg WT'2021 współczynnik przenikania ciepła dla takiej przegrody dla 
8C < t < 16C wynosi Umax= 0,30 [W/m2K]. Zaleca się docieplenie dachu 
styropapą. 

SEGMENT_SALA GIMNASTYCZNA 

Podłoga na gruncie_Sala 
gimnastyczna 

Istniejąca podłoga parteru budynku (segment sali gimnastycznej) posiada 
współczynnik przenikania ciepła przegrody U = 0,25 [W/m2K] i spełnia wymagany 
wg WT'2021 współczynnik przenikania ciepła dla takiej przegrody, który przy t > 16 
C wynosi Umax= 0,30 [W/m2K]. Nie przewiduje się działań 
termomodernizacyjnych. 

Ściana zewnętrzna_Sala 
gimnastyczna 

Istniejąca ściana zewnętrzna budynku (segment sali gimnastycznej) posiada 
współczynnik przenikania ciepła przegrody U = 0,96 [W/m2K]. Wymagany wg 
WT'2021 współczynnik przenikania ciepła dla takiej przegrody dla t > 16C wynosi 
Umax= 0,20 [W/m2K]. Zaleca się docieplenie ścian zewnętrznych płytami 
styropianu oraz w celu eliminacji mostków termicznych docieplenie ścian 
fundamentowych oraz ścian piwnic płytami styroduru. 

Dach_Sala gimnastyczna 

Istniejący dach budynku (segment sali gimnastycznej) posiada współczynnik 
przenikania ciepła przegrody U =0,28  [W/m2K]. Wymagany wg WT'2021 
współczynnik przenikania ciepła dla takiej przegrody dla t > 16C wynosi Umax= 
0,15 [W/m2K]. Zaleca się docieplenie dachu styropapą. 

STOLARKA 

Modernizacja przegrody  
Luksfer 
OZ_LUKS 
 

Istniejące luksfery posiadają współczynnik przenikania ciepła przegrody U = 4,50 
[W/m2K]. Wymagany wg WT'2021 współczynnik przenikania ciepła dla takiej 
przegrody Umax= 0,90 [W/m2K]. Zaleca się wymianę na okna energooszczędne z 
nawiewnikami higrosterowanymi regulowanych automatycznie, z okapem 
akustycznym (np. Aereco EMM lub EXR) z osadzeniem okien w ścianie budynku 
w technologii ciepłego montażu. 

Modernizacja przegrody  
Okna PC 
OZ_PCV 
 

Istniejące  okna zewnętrzne PCV posiadają współczynnik przenikania ciepła 
przegrody U = 1,50 [W/m2K]. Wymagany wg WT'2021 współczynnik przenikania 
ciepła dla takiej przegrody Umax= 0,90 [W/m2K]. Zaleca się wymianę na okna 
energooszczędne z nawiewnikami higrosterowanymi regulowanych 
automatycznie, z okapem akustycznym (np. Aereco EMM lub EXR) z osadzeniem 
okien w ścianie budynku w technologii ciepłego montażu. 

Modernizacja przegrody  
Drzwi zewnętrzne 
DZ_PCV_DST  
 

Istniejące  drzwi zewnętrzne PCV w stanie dostatecznym, posiadają 
współczynnik przenikania ciepła przegrody U = 2,60 [W/m2K]. Wymagany wg 
WT'2021 współczynnik przenikania ciepła dla takiej przegrody Umax= 1,30 
[W/m2K]. Zaleca się wymianę na drzwi energooszczędne. 

Modernizacja przegrody 
Drzwi zewnętrzne  
DZ_PCV_DB 
 

Istniejące drzwi zewnętrzne PCV w stanie dobrym, posiadają współczynnik 
przenikania ciepła przegrody U = 2,60 [W/m2K]. Wymagany wg WT'2021 
współczynnik przenikania ciepła dla takiej przegrody Umax= 1,30 [W/m2K]. 
Zaleca się wymianę na drzwi energooszczędne. 
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SYSTEM GRZEWCZY 

System grzewczy 

W budynku znajdują się dwa piece na paliwo stałe. Piece używane są na 
przemiennie przy umiarkowanych temperaturach. W przypadku gdy temperatura 
osiąga wysokie temperatury poniżej zera – oba piece pracują jednocześnie.W 
okresie grzewczym kotły ogrzewają budynki szkoły, mieszkalny oraz hali 
sportowej bez przerw oraz ograniczeń w ciągu tygodnia. W weekendy gdy 
temperatura jest powyżej 5oC ze względów oszczędności budynki szkoły i hali nie 
są ogrzewane. Kotłownia znajduje się w piwnicy w części mieszkalnej. W sali 
gimnastycznej znajdują się dwie nagrzewnice zasilane z systemu C.O. lecz nie 
spełniają swojej funkcji i nie są używane. Parametry kotła: W kotłowni znajdują się 
dwa kotły stalowe, wodne na paliwo stałe.1. Rok produkcji 1987, moc 105 
kW.2. Rok produkcji 2012, moc 100 kW, sprawność 85%, firmy: DEFRO. Kocioł 
sterowany za pomocą sterownika elektronicznego firmy DEFRO.       Parametry 
czynnika grzewczego: 90/70oCKocioł przy prawidłowych ustawieniach nie 
wymaga obsługi częściej niż raz na dobę. Instalacja wykonana jest jako pompowa, 
dwururowa z rozdziałem dolnym. Przewody zasilające i powrotne prowadzone są 
w pomieszczeniach piwnicy pod stropem lub pod oknami przy ścianach 
zewnętrznych, a w części niepodpiwniczonej w kanałach podłogowych ze 
spadkiem. Wszystkie piony prowadzone są po wierzchu ścian. Całość instalacji 
centralnego ogrzewania wykonana jest z rur stalowych bez izolacji termicznej. 
Elementami grzejnymi w istniejącej instalacji c.o. są grzejniki żeliwne oraz 
członowe płytowe w większości wyposażone w termostaty, zamontowane pod 
oknami. Wymiana grzejników żeliwnych szt. 49 na grzejniki płytowe z 
termostatami. Izolacja termiczna instalacji centralnego ogrzewania. Regulacja 
hydrauliczna. Zintegrowany system zarządzania energią w budynku wg normy 
ISO 50001.   

Instalacja ciepłej wody użytkowej 

Część szkolna: Ciepła woda (C.W.U.) do celów higienicznych dla uczniów 
przygotowywana jest za pomocą dwóch bojlerów elektrycznych firmy ARISTON 
(1800W) o pojemności 75l. Bojlery zasilają 4 łazienki (2 na parterze oraz 2 na 
piętrze) – stan dobry. Ciepła woda dla w pomieszczeniach socjalnych (na parterze 
i na piętrze po jednym pomieszczeniu) pracowników przygotowywana jest w 
przepływowych podgrzewaczach elektrycznych firmy Wijas Mo.  Perfect 1 o mocy 
3,5kW.Ciepła woda w gabinecie lekarskim przygotowywana jest w elektrycznym 
akumulacyjnym podgrzewaczu wody firmy Galmet o pojemności 5 l i mocy 
1,5kW.Kuchnia oraz część mieszkalna: C.W.U. w części mieszkalnej oraz w 
kuchni przygotowywana jest z w lecie z instalacji solarnej (bojler z wężownicą 300 
litrów). W zimie woda w zbiorniku podgrzewana jest przez piec C.O.Do 
przygotowywania posiłków używa się kuchenek elektrycznych. W ciągu dnia w 
szkole wydaje się ok 110 posiłków dla dzieci. Sala sportowa: Woda w hali 
przygotowywana jest w 30 litrowym bojlerze elektrycznym o mocy 7,5 kW. Ze 
względów oszczędnościowych bojler jest przeważnie wyłączony. Montaż w kuchni 
dla potrzeb cwu (przygotowanie posiłków oraz dla potrzeb części mieszkalnej) 
pompy ciepła w systemie powietrze – woda z zasobnikiem o pojemności 270 dm3 
i mocy 0,0019 MWt (np. Galmet Basic 270) z rozprowadzeniem ciepłej wody do 
punktów poboru.  

OŚWIETLENIE 

Oświetlenie  

 
Oświetlenie w pomieszczeniach realizowane jest żarówkami żarowymi lub 
świetlówkami w oprawach liniowych. Zakres modernizacji: wymiana oświetlenia 
na energooszczędne typu LED z wymianą opraw oraz przełożeniem (wymianą) 
instalacji elektrycznej. Zaleca się wprowadzenie automatyki sterującej. 
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6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 
 
6.1 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie przez ściany, stropy i 
stropodachy 

Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie 

Modernizacja przegrody Dach_Klatka schodowa 

Proponowany materiał dodatkowej izolacji: 
Wariant 1, Styropapa Swisspor Biterm Lambda BT 

100, = 0,030 [W/(m•K)];  

Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 18,78m
 2 

Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 18,78m
 2 

Stopniodni: 2023,00 dzień•K/rok two= 14,00 
o
C tzo= -20,00 

o
C 

 

 
Stan 
istniejący 

Wariant numer  

Waria
nt 1 

Warian
t 1.1 

Opłata za 1 GJ Oz zł/GJ 28,97 28,97 28,97 

Opłata za 1 MW Om 
zł/(MW•m
-c) 

0,00 0,00 0,00 

Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 950,00 950,00 950,00 

Grubość proponowanej 
dodatkowej izolacji b 

cm --- 10 11 

Współczynnik przenikania 
ciepła U 

W/(m
2
K) 3,516 0,276 0,253 

Opór cieplny R (m
2
K)/W 0,28 3,62 3,95 

Zwiększenie oporu cieplnego 
Δ R 

(m
2
K)/W --- 3,33 3,67 

Straty ciepła na przenikanie Q GJ 11,54 0,91 0,83 

Zapotrzebowanie na moc 
cieplną q 

MW 0,0022 0,0002 0,0002 

Roczna oszczędność kosztów 

 O 
zł/rok --- 308,04 310,26 

Cena jednostkowa 
usprawnienia Kj 

zł/m
2 

--- 82,50 90,00 

Koszty realizacji usprawnienia 
Nu 

zł --- 
1905,7
0 

2078,9
5 

Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 6,19 6,70 

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 

Charakterystyka wariantu optymalnego:  

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 1905,70 zł 

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 6,19 lat 

Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 10 cm 

Informacje uzupełniające: 

Izolacja dachu budynku (nad wejściem do budynku mieszkalnego od strony północnej oraz wejściem do korytarza budynku szkolnego od strony 
południowej) z wykorzystaniem styropapy o współczynniku lambda = 0,030 [W/mK], grubości 10 cm. Obróbki blacharskie, montaż nowych rur 
spustowych i rynien oraz instalacji odgromowej. Szacunkowe koszty określono w oparciu o kalkulację własną na podstawie aktualnych cenników 
Bistyp lub Sekocenbud z uwzględnieniem cen rynkowych.  
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6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 

Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie 

Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny_Nad piwnicą_Mieszkania 

Proponowany materiał dodatkowej izolacji: 
Wariant 1, Pianka poliuretanowa Purizol Baymer 

Spray AL800, = 0,021 [W/(m•K)];  

Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 78,90m
 2 

Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 78,90m
 2 

Stopniodni: 2974,80 dzień•K/rok two= 14,00 
o
C tzo= 0,00 

o
C 

 

 
Stan 
istniejący 

Wariant numer  

Waria
nt 1 

Warian
t 1.1 

Opłata za 1 GJ Oz zł/GJ 28,97 28,97 28,97 

Opłata za 1 MW Om 
zł/(MW•m
-c) 

0,00 0,00 0,00 

Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 950,00 950,00 950,00 

Grubość proponowanej 
dodatkowej izolacji b 

cm --- 8 9 

Współczynnik przenikania 
ciepła U 

W/(m
2
K) 1,710 0,228 0,205 

Opór cieplny R (m
2
K)/W 0,58 4,39 4,87 

Zwiększenie oporu cieplnego 
Δ R 

(m
2
K)/W --- 3,81 4,29 

Straty ciepła na przenikanie Q GJ 34,68 4,61 4,16 

Zapotrzebowanie na moc 
cieplną q 

MW 0,0019 0,0003 0,0002 

Roczna oszczędność kosztów 

 O 
zł/rok --- 870,96 884,03 

Cena jednostkowa 
usprawnienia Kj 

zł/m
2 

--- 97,50 105,00 

Koszty realizacji usprawnienia 
Nu 

zł --- 
9462,0
8 

10189,
94 

Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 10,86 11,53 

 

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 

 

Charakterystyka wariantu optymalnego:  

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 9462,08 zł 

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 10,86 lat 

Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 8 cm 

Informacje uzupełniające: 

Docieplenie stropu wewnętrznego nad piwnicą nieogrzewaną (segment części mieszkalnej) pianką poliuretanową PUR o współczynniku lambda = 
0,021 [W/mK], grub. 8 [cm] nakładaną metodą natrsykową od spodu stropu (od strony nieogrzewanej piwnicy). Koszty robót określono w oparciu o 
kalkulację własną na podstawie aktualnych cenników Bistyp lub Sekocenbud z uwzględnieniem cen rynkowych.  
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6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 

Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie 

Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny_Nad piwnicą_Szkoła 

Proponowany materiał dodatkowej izolacji: 
Wariant 1, Pianka poliuretanowa Purizol Baymer 

Spray AL800, = 0,021 [W/(m•K)];  

Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 64,93m
 2 

Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 64,93m
 2 

Stopniodni: 2974,80 dzień•K/rok two= 14,00 
o
C tzo= 0,00 

o
C 

 

 
Stan 
istniejący 

Wariant numer  

Waria
nt 1 

Warian
t 1.1 

Opłata za 1 GJ Oz zł/GJ 28,97 28,97 28,97 

Opłata za 1 MW Om 
zł/(MW•m
-c) 

0,00 0,00 0,00 

Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 950,00 950,00 950,00 

Grubość proponowanej 
dodatkowej izolacji b 

cm --- 8 9 

Współczynnik przenikania 
ciepła U 

W/(m
2
K) 1,710 0,228 0,205 

Opór cieplny R (m
2
K)/W 0,58 4,39 4,87 

Zwiększenie oporu cieplnego 
Δ R 

(m
2
K)/W --- 3,81 4,29 

Straty ciepła na przenikanie Q GJ 28,54 3,80 3,43 

Zapotrzebowanie na moc 
cieplną q 

MW 0,0016 0,0002 0,0002 

Roczna oszczędność kosztów 

 O 
zł/rok --- 716,75 727,51 

Cena jednostkowa 
usprawnienia Kj 

zł/m
2 

--- 97,50 105,00 

Koszty realizacji usprawnienia 
Nu 

zł --- 
7786,7
3 

8385,7
1 

Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 10,86 11,53 

 

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 

Charakterystyka wariantu optymalnego:  

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 7786,73 zł 

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 10,86 lat 

Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 8 cm 

Informacje uzupełniające: 

Docieplenie stropu wewnętrznego nad piwnicą nieogrzewaną (segment części mieszkalnej) pianką poliuretanową PUR o współczynniku lambda = 
0,021 [W/mK], grub. 8 [cm] nakładaną metodą natrsykową od spodu stropu (od strony nieogrzewanej piwnicy). Koszty robót określono w oparciu o 
kalkulację własną na podstawie aktualnych cenników Bistyp lub Sekocenbud z uwzględnieniem cen rynkowych.  
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6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 

Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie 

Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna_Mieszkania 

Proponowany materiał dodatkowej izolacji: 
Wariant 1, Płyta styropianowa EPS 80-036 FASADA, 

= 0,036 [W/(m•K)];  

Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 169,74m
 2 

Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 169,74m
 2 

Stopniodni: 2023,00 dzień•K/rok two= 14,00 
o
C tzo= -20,00 

o
C 

 

 
Stan 
istniejący 

Wariant numer  

Waria
nt 1 

Warian
t 1.1 

Opłata za 1 GJ Oz zł/GJ 28,97 28,97 28,97 

Opłata za 1 MW Om 
zł/(MW•m
-c) 

0,00 0,00 0,00 

Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 950,00 950,00 950,00 

Grubość proponowanej 
dodatkowej izolacji b 

cm --- 16 17 

Współczynnik przenikania 
ciepła U 

W/(m
2
K) 1,377 0,193 0,184 

Opór cieplny R (m
2
K)/W 0,73 5,17 5,45 

Zwiększenie oporu cieplnego 
Δ R 

(m
2
K)/W --- 4,44 4,72 

Straty ciepła na przenikanie Q GJ 40,86 5,74 5,45 

Zapotrzebowanie na moc 
cieplną q 

MW 0,0079 0,0011 0,0011 

Roczna oszczędność kosztów 

 O 
zł/rok --- 

1017,5
5 

1026,0
3 

Cena jednostkowa 
usprawnienia Kj 

zł/m
2 

--- 157,50 165,00 

Koszty realizacji usprawnienia 
Nu 

zł --- 
32883,
42 

34449,
30 

Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 32,32 33,58 

 

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 

Charakterystyka wariantu optymalnego:  

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 32883,42 zł 

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 32,32 lat 

Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 16 cm 

Informacje uzupełniające: 

Docieplenie systemowe ścian zewnętrznych budynku (segment części mieszkalnej) powyżej gruntu płytami styropianowymi o współczynniku 
lambda = 0,036 [W/mK], grub. 16 [cm] metodą "lekką-mokrą' z pokryciem wyprawą z tynku. Montaż, demontaż rusztowania. Obróbki blacharskie, 
montaż rur spustowych i rynien, instalacja odgromowa. Demontaż opaski betonowej wokół budynku. Wykopy liniowe. Wykonanie izolacji pionowej 
fundamentów do głębokości posadowienia, oczyszczenie powierzchni ściany, wykonanie warstw podkładowych, wykonanie izolacji hydroszczelnej. 
Docieplenie systemowe ścian zewnętrznych poniżej poziomu gruntu płytami XPS (styrodur) o współczynniku lambda = 0,036 [W/mK]. Wykonanie 
drenażu otokowego. Koszty robót określono w oparciu o kalkulację własną na podstawie aktualnych cenników Bistyp lub Sekocenbud z 
uwzględnieniem cen rynkowych. 
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Audyt energetyczny_ZSP Kórnica 

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 

Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie 

Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna_Szkoła 

Proponowany materiał dodatkowej izolacji: 
Wariant 1, Płyta styropianowa EPS 80-036 FASADA, 

= 0,036 [W/(m•K)];  

Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 653,87m
 2 

Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 653,87m
 2 

Stopniodni: 2023,00 dzień•K/rok two= 14,00 
o
C tzo= -20,00 

o
C 

 

 
Stan 
istniejący 

Wariant numer  

Waria
nt 1 

Warian
t 1.1 

Opłata za 1 GJ Oz zł/GJ 28,97 28,97 28,97 

Opłata za 1 MW Om 
zł/(MW•m
-c) 

0,00 0,00 0,00 

Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 950,00 950,00 950,00 

Grubość proponowanej 
dodatkowej izolacji b 

cm --- 16 17 

Współczynnik przenikania 
ciepła U 

W/(m
2
K) 1,377 0,193 0,184 

Opór cieplny R (m
2
K)/W 0,73 5,17 5,45 

Zwiększenie oporu cieplnego 
Δ R 

(m
2
K)/W --- 4,44 4,72 

Straty ciepła na przenikanie Q GJ 157,41 22,10 20,98 

Zapotrzebowanie na moc 
cieplną q 

MW 0,0306 0,0043 0,0041 

Roczna oszczędność kosztów 

 O 
zł/rok --- 

3919,7
6 

3952,4
1 

Cena jednostkowa 
usprawnienia Kj 

zł/m
2 

--- 157,50 165,00 

Koszty realizacji usprawnienia 
Nu 

zł --- 
12667
1,49 

13270
3,46 

Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 32,32 33,58 

 

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 

Charakterystyka wariantu optymalnego:  

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 126671,49 zł 

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 32,32 lat 

Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 16 cm 

Informacje uzupełniające: 

Docieplenie systemowe ścian zewnętrznych budynku (segment części szkolnej) powyżej gruntu płytami styropianowymi o współczynniku lambda = 
0,036 [W/mK], grub. 16 [cm] metodą "lekką-mokrą' z pokryciem wyprawą z tynku. Montaż, demontaż rusztowania. Obróbki blacharskie, montaż rur 
spustowych i rynien, instalacja odgromowa. Demontaż opaski betonowej wokół budynku. Wykopy liniowe. Wykonanie izolacji pionowej 
fundamentów do głębokości posadowienia, oczyszczenie powierzchni ściany, wykonanie warstw podkładowych, wykonanie izolacji hydroszczelnej. 
Docieplenie systemowe ścian zewnętrznych poniżej poziomu gruntu płytami XPS (styrodur) o współczynniku lambda = 0,036 [W/mK]. Wykonanie 
drenażu otokowego. Koszty robót określono w oparciu o kalkulację własną na podstawie aktualnych cenników Bistyp lub Sekocenbud z 
uwzględnieniem cen rynkowych. 
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6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 

Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie 

Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna_Sala gimnastyczna 

Proponowany materiał dodatkowej izolacji: 
Wariant 1, Płyta styropianowa EPS 80-036 FASADA, 

= 0,036 [W/(m•K)];  

Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 616,27m
 2 

Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 616,27m
 2 

Stopniodni: 1914,10 dzień•K/rok two= 11,64 
o
C tzo= -20,00 

o
C 

 

 
Stan 
istniejący 

Wariant numer  

Waria
nt 1 

Warian
t 1.1 

Opłata za 1 GJ Oz zł/GJ 28,97 28,97 28,97 

Opłata za 1 MW Om 
zł/(MW•m
-c) 

0,00 0,00 0,00 

Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 950,00 950,00 950,00 

Grubość proponowanej 
dodatkowej izolacji b 

cm --- 15 16 

Współczynnik przenikania 
ciepła U 

W/(m
2
K) 0,956 0,192 0,182 

Opór cieplny R (m
2
K)/W 1,05 5,21 5,49 

Zwiększenie oporu cieplnego 
Δ R 

(m
2
K)/W --- 4,17 4,44 

Straty ciepła na przenikanie Q GJ 97,45 19,55 18,56 

Zapotrzebowanie na moc 
cieplną q 

MW 0,0186 0,0037 0,0036 

Roczna oszczędność kosztów 

 O 
zł/rok --- 

2256,6
1 

2285,2
7 

Cena jednostkowa 
usprawnienia Kj 

zł/m
2 

--- 150,00 157,50 

Koszty realizacji usprawnienia 
Nu 

zł --- 
11370
1,19 

11938
6,25 

Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 50,39 52,24 

 

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 

Charakterystyka wariantu optymalnego:  

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 113701,19 zł 

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 50,39 lat 

Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 15 cm 

Informacje uzupełniające: 

Docieplenie systemowe ścian zewnętrznych budynku (segment sali gimnastycznej) powyżej gruntu płytami styropianowymi o współczynniku 
lambda = 0,036 [W/mK], grub. 15 [cm] metodą "lekką-mokrą' z pokryciem wyprawą z tynku. Montaż, demontaż rusztowania. Obróbki blacharskie, 
montaż rur spustowych i rynien, instalacja odgromowa. Demontaż opaski betonowej wokół budynku. Wykopy liniowe. Wykonanie izolacji pionowej 
fundamentów do głębokości posadowienia, oczyszczenie powierzchni ściany, wykonanie warstw podkładowych, wykonanie izolacji hydroszczelnej. 
Docieplenie systemowe ścian zewnętrznych poniżej poziomu gruntu płytami XPS (styrodur) o współczynniku lambda = 0,036 [W/mK]. Wykonanie 
drenażu otokowego. Koszty robót określono w oparciu o kalkulację własną na podstawie aktualnych cenników Bistyp lub Sekocenbud z 
uwzględnieniem cen rynkowych. 
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6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 

Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie 

Modernizacja przegrody Strop zewnętrzny_Mieszkania 

Proponowany materiał dodatkowej izolacji: 
Wariant 1, Granulat z wełny mineralnej Paroc BLT 9, 

= 0,038 [W/(m•K)];  

Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 98,40m
 2 

Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 98,40m
 2 

Stopniodni: 2023,00 dzień•K/rok two= 14,00 
o
C tzo= -20,00 

o
C 

 

 
Stan 
istniejący 

Wariant numer  

Waria
nt 1 

Warian
t 1.1 

Opłata za 1 GJ Oz zł/GJ 28,97 28,97 28,97 

Opłata za 1 MW Om 
zł/(MW•m
-c) 

0,00 0,00 0,00 

Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 950,00 950,00 950,00 

Grubość proponowanej 
dodatkowej izolacji b 

cm --- 15 16 

Współczynnik przenikania 
ciepła U 

W/(m
2
K) 0,361 0,149 0,143 

Opór cieplny R (m
2
K)/W 2,77 6,72 6,98 

Zwiększenie oporu cieplnego 
Δ R 

(m
2
K)/W --- 3,95 4,21 

Straty ciepła na przenikanie Q GJ 6,21 2,56 2,46 

Zapotrzebowanie na moc 
cieplną q 

MW 0,0012 0,0005 0,0005 

Roczna oszczędność kosztów 

 O 
zł/rok --- 105,64 108,43 

Cena jednostkowa 
usprawnienia Kj 

zł/m
2 

--- 75,00 78,75 

Koszty realizacji usprawnienia 
Nu 

zł --- 
9077,4
0 

9531,2
7 

Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 85,93 87,90 

 

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 

Charakterystyka wariantu optymalnego:  

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 9077,40 zł 

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 85,93 lat 

Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 15 cm 

Informacje uzupełniające: 

Docieplenie stropodachu wentylowanego (segment części mieszkalnej) wełną mineralną  granulowaną o współczynniku lambda = 0,038 [W/mK], 
grub. 15 [cm] metodą wdmuchiwania. Szacunkowe koszty określono w oparciu o kalkulację własną na podstawie aktualnych cenników Bistyp lub 
Sekocenbud z uwzględnieniem cen rynkowych. 
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6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 

Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie 

Modernizacja przegrody Strop zewnętrzny_Szkoła 

Proponowany materiał dodatkowej izolacji: 
Wariant 1, Granulat z wełny mineralnej Paroc BLT 9, 

= 0,038 [W/(m•K)];  

Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 657,30m
 2 

Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 657,30m
 2 

Stopniodni: 2023,00 dzień•K/rok two= 14,00 
o
C tzo= -20,00 

o
C 

 

 
Stan 
istniejący 

Wariant numer  

Waria
nt 1 

Warian
t 1.1 

Opłata za 1 GJ Oz zł/GJ 28,97 28,97 28,97 

Opłata za 1 MW Om 
zł/(MW•m
-c) 

0,00 0,00 0,00 

Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 950,00 950,00 950,00 

Grubość proponowanej 
dodatkowej izolacji b 

cm --- 15 16 

Współczynnik przenikania 
ciepła U 

W/(m
2
K) 0,361 0,149 0,143 

Opór cieplny R (m
2
K)/W 2,77 6,72 6,98 

Zwiększenie oporu cieplnego 
Δ R 

(m
2
K)/W --- 3,95 4,21 

Straty ciepła na przenikanie Q GJ 41,46 17,10 16,46 

Zapotrzebowanie na moc 
cieplną q 

MW 0,0081 0,0033 0,0032 

Roczna oszczędność kosztów 

 O 
zł/rok --- 705,63 724,30 

Cena jednostkowa 
usprawnienia Kj 

zł/m
2 

--- 75,00 78,75 

Koszty realizacji usprawnienia 
Nu 

zł --- 
60635,
93 

63667,
72 

Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 85,93 87,90 

 

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 

Charakterystyka wariantu optymalnego:  

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 60635,93 zł 

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 85,93 lat 

Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 15 cm 

Informacje uzupełniające: 

Docieplenie stropodachu wentylowanego (segment części szkolnej) wełną mineralną  granulowaną o współczynniku lambda = 0,038 [W/mK], grub. 
15 [cm] metodą wdmuchiwania. Szacunkowe koszty określono w oparciu o kalkulację własną na podstawie aktualnych cenników Bistyp lub 
Sekocenbud z uwzględnieniem cen rynkowych. 
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6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 

Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie 

Modernizacja przegrody Dach_Sala gimnastyczna 

Proponowany materiał dodatkowej izolacji: 
Wariant 1, Styropapa Swisspor Biterm Lambda BT 

100, = 0,030 [W/(m•K)];  

Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 654,60m
 2 

Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 654,60m
 2 

Stopniodni: 1968,79 dzień•K/rok two= 11,82 
o
C tzo= -20,00 

o
C 

 

 
Stan 
istniejący 

Wariant numer  

Waria
nt 1 

Warian
t 1.1 

Opłata za 1 GJ Oz zł/GJ 28,97 28,97 28,97 

Opłata za 1 MW Om 
zł/(MW•m
-c) 

0,00 0,00 0,00 

Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 950,00 950,00 950,00 

Grubość proponowanej 
dodatkowej izolacji b 

cm --- 10 11 

Współczynnik przenikania 
ciepła U 

W/(m
2
K) 0,283 0,146 0,139 

Opór cieplny R (m
2
K)/W 3,53 6,86 7,20 

Zwiększenie oporu cieplnego 
Δ R 

(m
2
K)/W --- 3,33 3,67 

Straty ciepła na przenikanie Q GJ 31,55 16,23 15,47 

Zapotrzebowanie na moc 
cieplną q 

MW 0,0059 0,0030 0,0029 

Roczna oszczędność kosztów 

 O 
zł/rok --- 444,01 465,79 

Cena jednostkowa 
usprawnienia Kj 

zł/m
2 

--- 82,50 90,00 

Koszty realizacji usprawnienia 
Nu 

zł --- 
66425,
28 

72463,
94 

Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 149,60 155,57 

 

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 

Charakterystyka wariantu optymalnego:  

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 66425,28 zł 

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 149,60 lat 

Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 10 cm 

Informacje uzupełniające: 

Izolacja dachu budynku (segment sali gimnastycznej) z wykorzystaniem styropapy o współczynniku lambda = 0,030 [W/mK], grubości 10 cm. 
Obróbki blacharskie, montaż nowych rur spustowych i rynien oraz instalacji odgromowej. Szacunkowe koszty określono w oparciu o kalkulację 
własną na podstawie aktualnych cenników Bistyp lub Sekocenbud z uwzględnieniem cen rynkowych.  
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6.2 Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz 
poprawie systemu wentylacji 

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji 

Modernizacja przegrody Luksfery ozn. OZ_LUKS 'Wentylacja grawitacyjna' 

Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 28,41 m
 3

/h 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 3,93m
 2 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 3,93m
 2 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 3,93m
 2 

Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Średnie osłonięcie cr = 1,0 ,cw = 1,00 

Stan istniejący: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) 

Stopniodni: 2156,20 dzień•K/rok    i = 14,00 
o
C    e = -20,00 

o
C 

 
Stan 
istniejąc
y 

Wariant numer  

W1 W2 

Opłata za 1 GJ zł/GJ 28,97 28,97 28,97 

Opłata za 1 MW zł/(MW•m-c) 0,00 0,00 0,00 

Inne koszty, abonament zł/m-c 925,00 925,00 925,00 

Współczynnik cm  1,00 1,00 1,00 

Współczynnik cr  0,70 0,70 0,70 

Współczynnik a  --- --- --- 

Współczynnik przenikania 
ciepła U 

W/(m
2
K) 4,500 0,900 0,800 

Straty ciepła na przenikanie Q GJ 5,08 2,25 2,18 

Zapotrzebowanie na moc 
cieplną q 

MW 0,0009 0,0004 0,0004 

Roczna oszczędność kosztów 

O 
zł/rok --- 81,88 84,01 

Cena jednostkowa wymiany 
okien lub drzwi 

zł/m
2 

--- 450,00 525,00 

Koszt realizacji wymiany okien 
lub drzwi Nok 

zł --- 
2176,9
2 

2539,7
3 

Koszt realizacji modernizacji 
wentylacji Nw 

zł --- 0,00 0,00 

Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 26,59 30,23 

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 

Charakterystyka wariantu optymalnego:  

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 2176,92 zł 

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 26,59 lat 

Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) 

Modernizacja systemu wentylacji 

U= 0,90 

Informacje uzupełniające: 

Wymiana na okna energooszczędne o współczynniku przenikania ciepła U = 0,90 [W/m2K] z nawiewnikami higrosterowanymi regulowanych 
automatycznie, z okapem akustycznym (np. Aereco EMM lub EXR) z osadzeniem okien w ścianie budynku w technologii ciepłego montażu. 
Wymiana parapetów. Koszty robót określono w oparciu o kalkulację własną na podstawie aktualnych cenników Bistyp lub Sekocenbud z 
uwzględnieniem cen rynkowych. Zalecana wymiana w ramach środków własnych starego, drewnianego okna piwnicznego. 
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Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji 

Modernizacja przegrody Okna zewnętrzne_PCV ozn. OZ_PCV 'Wentylacja grawitacyjna' 

Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 9263,20 m
 3
/h 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 331,33m
 2 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 331,33m
 2 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 331,33m
 2 

Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Średnie osłonięcie cr = 1,0 ,cw = 1,00 

Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) 

Stopniodni: 2044,93 dzień•K/rok    i = 13,50 
o
C    e = -20,00 

o
C 

 
Stan 
istniejąc
y 

Wariant numer  

W1 W2 

Opłata za 1 GJ zł/GJ 28,97 28,97 28,97 

Opłata za 1 MW zł/(MW•m-c) 0,00 0,00 0,00 

Inne koszty, abonament zł/m-c 925,00 925,00 925,00 

Współczynnik cm  1,35 1,00 1,00 

Współczynnik cr  1,20 0,70 0,70 

Współczynnik a  --- --- --- 

Współczynnik przenikania 
ciepła U 

W/(m
2
K) 1,500 0,900 0,800 

Straty ciepła na przenikanie Q GJ 417,34 179,99 174,14 

Zapotrzebowanie na moc 
cieplną q 

MW 0,1591 0,1155 0,1144 

Roczna oszczędność kosztów 

O 
zł/rok --- 

6875,9
3 

7045,5
2 

Cena jednostkowa wymiany 
okien lub drzwi 

zł/m
2 

--- 450,00 525,00 

Koszt realizacji wymiany okien 
lub drzwi Nok 

zł --- 
18338
9,77 

21395
4,73 

Koszt realizacji modernizacji 
wentylacji Nw 

zł --- 0,00 0,00 

Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 26,67 30,37 

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 

Charakterystyka wariantu optymalnego:  

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 183389,77 zł 

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 26,67 lat 

Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) 

Modernizacja systemu wentylacji 

U= 0,90 

Informacje uzupełniające: 

Wymiana na okna energooszczędne o współczynniku przenikania ciepła U = 0,90 [W/m2K] z nawiewnikami higrosterowanymi regulowanych 
automatycznie, z okapem akustycznym (np. Aereco EMM lub EXR) z osadzeniem okien w ścianie budynku w technologii ciepłego montażu. 
Rozważenie zmniejszenia otworów okiennych poprzez ich częściowe zamurowanie podczas wymiany stolarki okiennej. Wymiana parapetów. 
Koszty robót określono w oparciu o kalkulację własną na podstawie aktualnych cenników Bistyp lub Sekocenbud z uwzględnieniem cen rynkowych. 
Zalecana wymiana w ramach środków własnych starego, drewnianego okna piwnicznego. 
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Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji 

Modernizacja przegrody Drzwi zewnętrzne_PCV_Stan dostateczny ozn. DZ_PCV_DST 'Wentylacja grawitacyjna' 

Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 161,69 m
 3

/h 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 11,13m
 2 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 11,13m
 2 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 11,13m
 2 

Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Średnie osłonięcie cr = 1,0 ,cw = 1,00 

Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) 

Stopniodni: 2156,20 dzień•K/rok    i = 14,00 
o
C    e = -20,00 

o
C 

 
Stan 
istniejący 

Wariant numer  

W1 W2 

Opłata za 1 GJ zł/GJ 28,97 28,97 28,97 

Opłata za 1 MW 
zł/(MW•m
-c) 

0,00 0,00 0,00 

Inne koszty, abonament zł/m-c 925,00 925,00 925,00 

Współczynnik cm  1,50 1,00 1,00 

Współczynnik cr  1,30 1,00 1,00 

Współczynnik a  --- --- --- 

Współczynnik przenikania 
ciepła U 

W/(m
2
K) 3,200 1,300 1,200 

Straty ciepła na przenikanie Q GJ 20,69 9,14 8,93 

Zapotrzebowanie na moc 
cieplną q 

MW 0,0040 0,0024 0,0023 

Roczna oszczędność kosztów 

O 
zł/rok --- 334,58 340,58 

Cena jednostkowa wymiany 
okien lub drzwi 

zł/m
2 

--- 750,00 825,00 

Koszt realizacji wymiany okien 
lub drzwi Nok 

zł --- 
10268,
90 

11295,
79 

Koszt realizacji modernizacji 
wentylacji Nw 

zł --- 0,00 0,00 

Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 30,69 33,17 

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 

 

Charakterystyka wariantu optymalnego:  

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 10268,90 zł 

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 30,69 lat 

Stolarka szczelna ( 0,5 < a < 1 ) 

Modernizacja systemu wentylacji 

U= 1,30 

Informacje uzupełniające: 

Wymiana na drzwi energooszczędne o współczynniku przenikania ciepła U = 1,30 [W/m2K] z osadzeniem w ścianie budynku w technologii ciepłego 
montażu. Koszty robót określono w oparciu o kalkulację własną na podstawie aktualnych cenników Bistyp lub Sekocenbud z uwzględnieniem cen 
rynkowych. Zalecana wymiana w ramach środków własnych stalowych, niedocieplonych drzwi wejściowych do piwnicy. 
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Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji 

Modernizacja przegrody Drzwi zewnętrzne_PCV_Stan dobry ozn. DZ_PCV_DB 'Wentylacja grawitacyjna' 

Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 1331,59 m
 3
/h 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 17,55m
 2 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 17,55m
 2 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 17,55m
 2 

Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Średnie osłonięcie cr = 1,0 ,cw = 1,00 

Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) 

Stopniodni: 2034,52 dzień•K/rok    i = 13,45 
o
C    e = -20,00 

o
C 

 

 
Stan 
istniejący 

Wariant numer  

W1 W2 

Opłata za 1 GJ zł/GJ 28,97 28,97 28,97 

Opłata za 1 MW 
zł/(MW•m
-c) 

0,00 0,00 0,00 

Inne koszty, abonament zł/m-c 925,00 925,00 925,00 

Współczynnik cm  1,35 1,00 1,00 

Współczynnik cr  1,20 1,00 1,00 

Współczynnik a  --- --- --- 

Współczynnik przenikania 
ciepła U 

W/(m
2
K) 2,600 1,300 1,200 

Straty ciepła na przenikanie Q GJ 21,71 13,60 13,29 

Zapotrzebowanie na moc 
cieplną q 

MW 0,0220 0,0181 0,0181 

Roczna oszczędność kosztów 

O 
zł/rok --- 234,86 243,80 

Cena jednostkowa wymiany 
okien lub drzwi 

zł/m
2 

--- 750,00 825,00 

Koszt realizacji wymiany okien 
lub drzwi Nok 

zł --- 
16193,
84 

17813,
23 

Koszt realizacji modernizacji 
wentylacji Nw 

zł --- 0,00 0,00 

Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 68,95 73,06 

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 

Charakterystyka wariantu optymalnego:  

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 16193,84 zł 

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 68,95 lat 

Stolarka szczelna ( 0,5 < a < 1 ) 

Modernizacja systemu wentylacji 

U= 1,30 

Informacje uzupełniające: 

Wymiana na drzwi energooszczędne o współczynniku przenikania ciepła U = 1,30 [W/m2K] z osadzeniem w ścianie budynku w technologii ciepłego 
montażu. Koszty robót określono w oparciu o kalkulację własną na podstawie aktualnych cenników Bistyp lub Sekocenbud z uwzględnieniem cen 
rynkowych. Zalecana wymiana w ramach środków własnych stalowych, niedocieplonych drzwi wejściowych do piwnicy. 
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6.3 Ocena opłacalności i wybór wariantu prowadzącego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na 
przygotowanie ciepłej wody użytkowej 
 
6.3.1 Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania cwu 
 

 Stan istniejący Wariant 1 

Ciepło właściwe wody cW [kJ/(kg•K)] 4,18 4,18 

Gęstość wody ρW [kg/m
3
] 1000 1000 

Temperatura ciepłej wody θW [°C] 55 55 

Temperatura zimnej wody θO [°C] 10 10 

Współczynnik korekcyjny kR [-] 0,80 0,80 

Powierzchnia o regulowanej temperaturze Af [m
2
] 47,43 47,43 

Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. VWI 
[dm

3
/(m

2
·

doba] 
2,50 2,50 

Czas użytkowania τ [h] 18,00 18,00 

Współczynnik godzinowej nierównomierności Nh [-] 1,70 1,70 

Sprawność wytwarzania ηW,g [-] 0,40 3,49 

Sprawność przesyłu ηW,d [-] 0,60 1,00 

Sprawność akumulacji ciepła ηW,s [-] 0,84 0,84 

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła Qcw [GJ/rok] 32,38 2,23 

Max moc cieplna qcwu [kW] 0,59 0,59 

 
6.3.2 Ocena opłacalności modernizacji instalacji cwu 
 

 Stan istniejący Wariant 1 

Opłata za 1 GJ [zł/GJ] 28,97 117,11 

Opłata za 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie cwu [zł/MW] 0,00 0,00 

Inne koszty, abonament [zł] 0,00 5,90 

Roczna oszczędność kosztów O [zł/a] --- 606,53 

Koszt modernizacji Nu [zł] --- 7841,25 

SPBT [lat] --- 12,93 

 
6.3.3 Uproszczona kalkulacja kosztów modernizacji instalacji cwu dla wariantu optymalnego 
 

Planowane usprawnienia: Nakłady 

Pompa ciepła powietrze o mocy 0,0019 MWt - woda z instalacją cwu 7841,25 

--- --- 

Suma: 7841,25 
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6.3.4 Opis zastosowanych ulepszeń dotyczących poprawy sprawności systemu c.w.u. 
 

Usprawnienia termomodernizacyjne Opis zastosowanych usprawnień 

Ulepszenie sprawności wytwarzania g Montaż w kuchni dla potrzeb cwu (przygotowanie 
posiłków oraz dla potrzeb części mieszkalnej) pompy 
ciepła w systemie powietrze – woda z zasobnikiem o 
pojemności 270 dm3 o mocy 0,0019 MWt (np. Galmet 
Basic 270) z rozprowadzeniem ciepłej wody do punktów 
poboru. Koszty robót określono w oparciu o kalkulację 
własną na podstawie aktualnych cenników Bistyp lub 
Sekocenbud z uwzględnieniem cen rynkowych. 

Ulepszenie sprawności przesyłu d 

Ulepszenie sprawności akumulacji s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 29 
 

Audyt energetyczny_ZSP Kórnica 

6.4. Ocena opłacalności i wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 
poprawiającego sprawność cieplną systemu grzewczego 
 
6.4.1. Ocena opłacalności modernizacji instalacji grzewczej 
 

 Stan istniejący Wariant 1 

Opłata za 1 GJ na ogrzewanie [zł/GJ] 28,97 28,97 

Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie [zł/MW] 0,00 0,00 

Inne koszty, abonament [zł] 950,00 475,00 

Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło [GJ] 440,55 

Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [MW] 0,2203 

Sprawność systemu grzewczego  0,520 0,584 

Roczna oszczędność kosztów O [zł/a] --- 7310,35 

Koszt modernizacji [zł] --- 144414,30 

SPBT [lat] --- 19,75 

 
Informacje uzupełniające: 
W budynku znajdują się dwa piece na paliwo stałe. Piece używane są na przemiennie przy umiarkowanych 
temperaturach. W przypadku gdy temperatura osiąga wysokie temperatury poniżej zera – oba piece pracują 
jednocześnie. W okresie grzewczym kotły ogrzewają budynki szkoły, mieszkalny oraz hali sportowej bez przerw oraz 
ograniczeń w ciągu tygodnia. W weekendy gdy temperatura jest powyżej 5oC ze względów oszczędności budynki 
szkoły i hali nie są ogrzewane. Kotłownia znajduje się w piwnicy w części mieszkalnej. W sali gimnastycznej znajdują 
się dwie nagrzewnice zasilane z systemu C.O. lecz nie spełniają swojej funkcji i nie są używane. Parametry kotła: W 
kotłowni znajdują się dwa kotły stalowe, wodne na paliwo stałe.1. Rok produkcji 1987, moc 105 kW.2 Rok produkcji 
2012, moc 100 kW, sprawność 85%, firmy: DEFRO. Kocioł sterowany za pomocą sterownika elektronicznego firmy 
DEFRO. Parametry czynnika grzewczego: 90/70oCKocioł przy prawidłowych ustawieniach nie wymaga obsługi 
częściej niż raz na dobę. Instalacja wykonana jest jako pompowa, dwururowa z rozdziałem dolnym. Przewody 
zasilające i powrotne prowadzone są w pomieszczeniach piwnicy pod stropem lub pod oknami przy ścianach 
zewnętrznych, a w części niepodpiwniczonej w kanałach podłogowych ze spadkiem. Wszystkie piony prowadzone są 
po wierzchu ścian. Całość instalacji centralnego ogrzewania wykonana jest z rur stalowych bez izolacji termicznej. 
Elementami grzejnymi w istniejącej instalacji c.o. są grzejniki żeliwne oraz członowe płytowe w większości wyposażone 
w termostaty, zamontowane pod oknami. Wymiana grzejników żeliwnych szt. 49 na grzejniki płytowe z termostatami. 
Izolacja termiczna instalacji centralnego ogrzewania. Regulacja hydrauliczna. Zintegrowany system zarządzania 
energią w budynku wg normy ISO 50001. Koszty robót określono w oparciu o kalkulację własną na podstawie 
aktualnych cenników Bistyp lub Sekocenbud z uwzględnieniem cen rynkowych. 
 
6.4.2. Rodzaje ulepszeń termomodernizacyjnych składające się na optymalny wariant przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego poprawiający sprawność cieplną systemu grzewczego 
 

Rodzaje ulepszeń termomodernizacyjnych 
Wartości sprawności 
składowych n oraz 

współczynników w *) 

Wytwarzania ciepła, np. wymiana lokalnego wbudowanego źródła ciepła H,g 0,820 

Przesyłania ciepła, np. izolacja pionów zasilających H,d 0,900 

Regulacji systemu ogrzewczego, np. wprowadzenie automatyki pogodowej H,e 0,880 

Akumulacji ciepła, np. wprowadzenie zasobnika buforowego H,s 0,900 
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Uwzględnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciągu tygodnia wt 1,000 

Uwzględnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciągu doby wd 0,950 

Sprawność całkowita systemu grzewczego H,g H,d H,e H,s 0,584 

*)  -  przyjmuje się z tab 2-6 znajdujących się w części 3. 
 
6.4.3 Uproszczona kalkulacja kosztów przedsięwzięcia poprawiającego sprawność systemu grzewczego 
 

Planowane usprawnienia: Nakłady 

Wymiana grzejników. Montaż zaworów. Izolacja instalacji. Regulacja hydrauliczna. 24907,50 

Zintegrowany system zarządzania energią w budynku. 119506,80 

Suma: 144414,30 

 
6.4.4 Opis zastosowanych ulepszeń dotyczących poprawy sprawności systemu grzewczego 
 

Usprawnienia termomodernizacyjne Opis zastosowanych usprawnień 

Ulepszenie sprawności wytwarzania g Wymiana grzejników żeliwnych szt. 49 na grzejniki 
płytowe z termostatami. Izolacja termiczna instalacji 
centralnego ogrzewania. Regulacja hydrauliczna. 
Zintegrowany system zarządzania energią w budynku wg 
normy ISO 50001. Koszty robót określono w oparciu o 
kalkulację własną na podstawie aktualnych cenników 
Bistyp lub Sekocenbud z uwzględnieniem cen rynkowych. 

Ulepszenie sprawności przesyłu d 

Ulepszenie sprawności regulacji e 

Ulepszenie sprawności akumulacji s 

Ulepszenie dotyczące przerw w ogrzewaniu wt i wd 
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7. Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu 
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 
 
7.1. Wybrane i zoptymalizowane ulepszenia termomodernizacyjne zmierzające do zmniejszenia 
zapotrzebowania na ciepło w wyniku zmniejszenia strat przenikania ciepła przez przegrody budowlane oraz 
warianty przedsięwzięć termomodernizacyjnych dotyczących modernizacji systemu wentylacji i systemu 
przygotowania ciepłej wody użytkowej, uszeregowanie według rosnącej wartości SPBT 
 

Lp. 
Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego albo wariantu 

przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 

Planowane koszty 
robót 

SPBT 

[zł] [lat] 

1. Modernizacja przegrody Dach_Klatka schodowa 1905,70 zł 6,19 

2. Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny_Nad piwnicą_Mieszkania 9462,08 zł 10,86 

3. Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny_Nad piwnicą_Szkoła 7786,73 zł 10,86 

4. Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 7841,25 zł 12,93 

5. Modernizacja przegrody OZ_LUKS 'Wentylacja grawitacyjna' 2176,92 zł 26,59 

6. Modernizacja przegrody OZ_PCV 'Wentylacja grawitacyjna' 183389,77 zł 26,67 

7. Modernizacja przegrody DZ_PCV_DST 'Wentylacja grawitacyjna' 10268,90 zł 30,69 

8. Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna_Mieszkania 32883,42 zł 32,32 

9. Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna_Szkoła 126671,49 zł 32,32 

10. Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna_Sala gimnastyczna 113701,19 zł 50,39 

11. Modernizacja przegrody DZ_PCV_DB 'Wentylacja grawitacyjna' 16193,84 zł 68,95 

12. Modernizacja przegrody Strop zewnętrzny_Mieszkania 9077,40 zł 85,93 

13. Modernizacja przegrody Strop zewnętrzny_Szkoła 60635,93 zł 85,93 

14. Modernizacja przegrody Dach_Sala gimnastyczna 66425,28 zł 149,60 

15. Modernizacja systemu grzewczego 144414,30 19,75 

 
7.2 Określenie kosztów poszczególnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 
 

Wariant 1 

 Usprawnienie Koszt 

1 Modernizacja przegrody Dach_Klatka schodowa 1905,70 

2 Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny_Nad piwnicą_Mieszkania 9462,08 

3 Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny_Nad piwnicą_Szkoła 7786,73 

4 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 7841,25 

5 Modernizacja przegrody OZ_LUKS 'Wentylacja grawitacyjna' 2176,92 

6 Modernizacja przegrody OZ_PCV 'Wentylacja grawitacyjna' 183389,77 

7 Modernizacja przegrody DZ_PCV_DST 'Wentylacja grawitacyjna' 10268,90 

8 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna_Mieszkania 32883,42 

9 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna_Szkoła 126671,49 
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10 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna_Sala gimnastyczna 113701,19 

11 Modernizacja przegrody DZ_PCV_DB 'Wentylacja grawitacyjna' 16193,84 

12 Modernizacja przegrody Strop zewnętrzny_Mieszkania 9077,40 

13 Modernizacja przegrody Strop zewnętrzny_Szkoła 60635,93 

14 Modernizacja przegrody Dach_Sala gimnastyczna 66425,28 

15 Modernizacja systemu grzewczego 144414,30 

Całkowity koszt  792834,20 

 
 

Wariant 2 

 Usprawnienie Koszt 

1 Modernizacja przegrody Dach_Klatka schodowa 1905,70 

2 Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny_Nad piwnicą_Mieszkania 9462,08 

3 Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny_Nad piwnicą_Szkoła 7786,73 

4 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 7841,25 

5 Modernizacja przegrody OZ_LUKS 'Wentylacja grawitacyjna' 2176,92 

6 Modernizacja przegrody OZ_PCV 'Wentylacja grawitacyjna' 183389,77 

7 Modernizacja przegrody DZ_PCV_DST 'Wentylacja grawitacyjna' 10268,90 

8 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna_Mieszkania 32883,42 

9 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna_Szkoła 126671,49 

10 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna_Sala gimnastyczna 113701,19 

11 Modernizacja przegrody DZ_PCV_DB 'Wentylacja grawitacyjna' 16193,84 

12 Modernizacja przegrody Strop zewnętrzny_Mieszkania 9077,40 

13 Modernizacja przegrody Strop zewnętrzny_Szkoła 60635,93 

14 Modernizacja systemu grzewczego 144414,30 

Całkowity koszt  726408,92 

 
 

Wariant 3 

 Usprawnienie Koszt 

1 Modernizacja przegrody Dach_Klatka schodowa 1905,70 

2 Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny_Nad piwnicą_Mieszkania 9462,08 

3 Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny_Nad piwnicą_Szkoła 7786,73 

4 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 7841,25 

5 Modernizacja przegrody OZ_LUKS 'Wentylacja grawitacyjna' 2176,92 

6 Modernizacja przegrody OZ_PCV 'Wentylacja grawitacyjna' 183389,77 

7 Modernizacja przegrody DZ_PCV_DST 'Wentylacja grawitacyjna' 10268,90 
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8 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna_Mieszkania 32883,42 

9 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna_Szkoła 126671,49 

10 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna_Sala gimnastyczna 113701,19 

11 Modernizacja przegrody DZ_PCV_DB 'Wentylacja grawitacyjna' 16193,84 

12 Modernizacja przegrody Strop zewnętrzny_Mieszkania 9077,40 

13 Modernizacja systemu grzewczego 144414,30 

Całkowity koszt  665772,99 

 
 

Wariant 4 

 Usprawnienie Koszt 

1 Modernizacja przegrody Dach_Klatka schodowa 1905,70 

2 Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny_Nad piwnicą_Mieszkania 9462,08 

3 Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny_Nad piwnicą_Szkoła 7786,73 

4 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 7841,25 

5 Modernizacja przegrody OZ_LUKS 'Wentylacja grawitacyjna' 2176,92 

6 Modernizacja przegrody OZ_PCV 'Wentylacja grawitacyjna' 183389,77 

7 Modernizacja przegrody DZ_PCV_DST 'Wentylacja grawitacyjna' 10268,90 

8 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna_Mieszkania 32883,42 

9 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna_Szkoła 126671,49 

10 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna_Sala gimnastyczna 113701,19 

11 Modernizacja przegrody DZ_PCV_DB 'Wentylacja grawitacyjna' 16193,84 

12 Modernizacja systemu grzewczego 144414,30 

Całkowity koszt  656695,59 

 
 

Wariant 5 

 Usprawnienie Koszt 

1 Modernizacja przegrody Dach_Klatka schodowa 1905,70 

2 Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny_Nad piwnicą_Mieszkania 9462,08 

3 Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny_Nad piwnicą_Szkoła 7786,73 

4 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 7841,25 

5 Modernizacja przegrody OZ_LUKS 'Wentylacja grawitacyjna' 2176,92 

6 Modernizacja przegrody OZ_PCV 'Wentylacja grawitacyjna' 183389,77 

7 Modernizacja przegrody DZ_PCV_DST 'Wentylacja grawitacyjna' 10268,90 

8 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna_Mieszkania 32883,42 

9 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna_Szkoła 126671,49 
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10 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna_Sala gimnastyczna 113701,19 

11 Modernizacja systemu grzewczego 144414,30 

Całkowity koszt  640501,75 

 
 

Wariant 6 

 Usprawnienie Koszt 

1 Modernizacja przegrody Dach_Klatka schodowa 1905,70 

2 Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny_Nad piwnicą_Mieszkania 9462,08 

3 Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny_Nad piwnicą_Szkoła 7786,73 

4 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 7841,25 

5 Modernizacja przegrody OZ_LUKS 'Wentylacja grawitacyjna' 2176,92 

6 Modernizacja przegrody OZ_PCV 'Wentylacja grawitacyjna' 183389,77 

7 Modernizacja przegrody DZ_PCV_DST 'Wentylacja grawitacyjna' 10268,90 

8 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna_Mieszkania 32883,42 

9 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna_Szkoła 126671,49 

10 Modernizacja systemu grzewczego 144414,30 

Całkowity koszt  526800,56 

 
 

Wariant 7 

 Usprawnienie Koszt 

1 Modernizacja przegrody Dach_Klatka schodowa 1905,70 

2 Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny_Nad piwnicą_Mieszkania 9462,08 

3 Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny_Nad piwnicą_Szkoła 7786,73 

4 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 7841,25 

5 Modernizacja przegrody OZ_LUKS 'Wentylacja grawitacyjna' 2176,92 

6 Modernizacja przegrody OZ_PCV 'Wentylacja grawitacyjna' 183389,77 

7 Modernizacja przegrody DZ_PCV_DST 'Wentylacja grawitacyjna' 10268,90 

8 Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna_Mieszkania 32883,42 

9 Modernizacja systemu grzewczego 144414,30 

Całkowity koszt  400129,07 

 
 

Wariant 8 

 Usprawnienie Koszt 

1 Modernizacja przegrody Dach_Klatka schodowa 1905,70 

2 Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny_Nad piwnicą_Mieszkania 9462,08 
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3 Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny_Nad piwnicą_Szkoła 7786,73 

4 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 7841,25 

5 Modernizacja przegrody OZ_LUKS 'Wentylacja grawitacyjna' 2176,92 

6 Modernizacja przegrody OZ_PCV 'Wentylacja grawitacyjna' 183389,77 

7 Modernizacja przegrody DZ_PCV_DST 'Wentylacja grawitacyjna' 10268,90 

8 Modernizacja systemu grzewczego 144414,30 

Całkowity koszt  367245,65 

 
 

Wariant 9 

 Usprawnienie Koszt 

1 Modernizacja przegrody Dach_Klatka schodowa 1905,70 

2 Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny_Nad piwnicą_Mieszkania 9462,08 

3 Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny_Nad piwnicą_Szkoła 7786,73 

4 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 7841,25 

5 Modernizacja przegrody OZ_LUKS 'Wentylacja grawitacyjna' 2176,92 

6 Modernizacja przegrody OZ_PCV 'Wentylacja grawitacyjna' 183389,77 

7 Modernizacja systemu grzewczego 144414,30 

Całkowity koszt  356976,75 

 
 

Wariant 10 

 Usprawnienie Koszt 

1 Modernizacja przegrody Dach_Klatka schodowa 1905,70 

2 Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny_Nad piwnicą_Mieszkania 9462,08 

3 Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny_Nad piwnicą_Szkoła 7786,73 

4 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 7841,25 

5 Modernizacja przegrody OZ_LUKS 'Wentylacja grawitacyjna' 2176,92 

6 Modernizacja systemu grzewczego 144414,30 

Całkowity koszt  173586,98 
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Wariant 11 

 Usprawnienie Koszt 

1 Modernizacja przegrody Dach_Klatka schodowa 1905,70 

2 Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny_Nad piwnicą_Mieszkania 9462,08 

3 Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny_Nad piwnicą_Szkoła 7786,73 

4 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 7841,25 

5 Modernizacja systemu grzewczego 144414,30 

Całkowity koszt  171410,06 

 
 

Wariant 12 

 Usprawnienie Koszt 

1 Modernizacja przegrody Dach_Klatka schodowa 1905,70 

2 Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny_Nad piwnicą_Mieszkania 9462,08 

3 Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny_Nad piwnicą_Szkoła 7786,73 

4 Modernizacja systemu grzewczego 144414,30 

Całkowity koszt  163568,81 

 
 

Wariant 13 

 Usprawnienie Koszt 

1 Modernizacja przegrody Dach_Klatka schodowa 1905,70 

2 Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny_Nad piwnicą_Mieszkania 9462,08 

3 Modernizacja systemu grzewczego 144414,30 

Całkowity koszt  155782,08 

 
 

Wariant 14 

 Usprawnienie Koszt 

1 Modernizacja przegrody Dach_Klatka schodowa 1905,70 

2 Modernizacja systemu grzewczego 144414,30 

Całkowity koszt  146320,00 

 
 

Wariant 15 

 Usprawnienie Koszt 

1 Modernizacja systemu grzewczego 144414,30 

Całkowity koszt  144414,30 
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7.3. Wyniki komputerowych obliczeń dla poszczególnych wariantów przedsięwzięcia 
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W/m

3 
1/m 

0 0,2203 440,55 13,35 1843,15 7386,35 7756,61 7386,35 30,82 0,46 

1 0,1511 114,74 13,35 1843,15 7386,35 7756,61 7386,35 22,50 0,46 

2 0,1540 126,85 13,35 1843,15 7386,35 7756,61 7386,35 22,88 0,46 

3 0,1574 140,62 13,35 1843,15 7386,35 7756,61 7386,35 23,53 0,46 

4 0,1579 142,71 13,35 1843,15 7386,35 7756,61 7386,35 23,62 0,46 

5 0,1568 145,60 13,35 1843,15 7386,35 7756,61 7386,35 23,62 0,46 

6 0,1717 211,74 13,35 1843,15 7386,35 7756,61 7386,35 25,64 0,46 

7 0,1980 332,18 13,35 1843,15 7386,35 7756,61 7386,35 29,20 0,46 

8 0,2048 364,50 13,35 1843,15 7386,35 7756,61 7386,35 30,13 0,46 

9 0,2056 367,92 13,35 1843,15 7386,35 7756,61 7386,35 30,13 0,46 

10 0,2119 400,25 13,35 1843,15 7386,35 7756,61 7386,35 30,13 0,46 

11 0,2124 402,56 13,35 1843,15 7386,35 7756,61 7386,35 30,13 0,46 

12 0,2124 402,56 13,35 1843,15 7386,35 7756,61 7386,35 30,13 0,46 

13 0,2150 415,16 13,35 1843,15 7386,35 7756,61 7386,35 30,32 0,46 

14 0,2182 430,53 13,35 1843,15 7386,35 7756,61 7386,35 30,54 0,46 

15 0,2203 440,55 13,35 1843,15 7386,35 7756,61 7386,35 30,82 0,46 

 
 
 
 
 
7.4. Obliczenia oszczędności kosztów wynikających z przeprowadzenia przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego 
 

Wariant 
Qh0,1co Q0,1cwu 

0,1 wt0,1 wd0,1 Q0,1 O0,1 O %O 
qh0,1co q0,1cwu 

- 
GJ GJ 

- - - GJ zł zł % 
MW MW 

0 
440,55 32,38 

0,52 1,00 0,91 804,00 36381,51 --- --- 
0,2203 0,0006 



 38 
 

Audyt energetyczny_ZSP Kórnica 

1 
114,74 2,23 

0,58 1,00 0,95 188,71 17134,00 19247,51 52,90 
0,1511 0,0006 

2 
126,85 2,23 

0,58 1,00 0,95 208,41 17704,61 18676,90 51,34 
0,1540 0,0006 

3 
140,62 2,23 

0,58 1,00 0,95 230,79 18353,00 18028,51 49,55 
0,1574 0,0006 

4 
142,71 2,23 

0,58 1,00 0,95 234,17 18451,10 17930,41 49,28 
0,1579 0,0006 

5 
145,60 2,23 

0,58 1,00 0,95 238,88 18587,30 17794,21 48,91 
0,1568 0,0006 

6 
211,74 2,23 

0,58 1,00 0,95 346,37 21701,55 14679,96 40,35 
0,1717 0,0006 

7 
332,18 2,23 

0,58 1,00 0,95 542,13 27372,61 9008,90 24,76 
0,1980 0,0006 

8 
364,50 2,23 

0,58 1,00 0,95 594,66 28894,46 7487,06 20,58 
0,2048 0,0006 

9 
367,92 2,23 

0,58 1,00 0,95 600,22 29055,55 7325,96 20,14 
0,2056 0,0006 

10 
400,25 2,23 

0,58 1,00 0,95 652,76 30577,52 5803,99 15,95 
0,2119 0,0006 

11 
402,56 2,23 

0,58 1,00 0,95 656,52 30686,42 5695,09 15,65 
0,2124 0,0006 

12 
402,56 32,38 

0,58 1,00 0,95 686,67 34217,93 2163,58 5,95 
0,2124 0,0006 

13 
415,16 32,38 

0,58 1,00 0,95 707,16 34811,36 1570,15 4,32 
0,2150 0,0006 

14 
430,53 32,38 

0,58 1,00 0,95 732,13 35534,87 846,64 2,33 
0,2182 0,0006 

15 
440,55 32,38 

0,58 1,00 0,95 748,41 36006,55 374,96 1,03 
0,2203 0,0006 
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7.5. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku 

Wariant 
Planowane 
koszty 
całkowite 

Roczna 
oszczędność 
kosztów 

energii O 

Procentowa 
oszczędność 
zapotrz. na 
energię 

Planowana kwota środków 
własnych i kwota kredytu 

Premia 
termomoderniz
acyjna 

1 792834,20 zł 19247,51 76,53% 
119000,00 15,01% 

673909,07 
673834,20 84,99% 

2 726408,92 zł 18676,90 74,08% 
119000,00 16,38% 

617447,58 
607408,92 83,62% 

3 665772,99 zł 18028,51 71,30% 
119000,00 17,87% 

565907,04 
546772,99 82,13% 

4 656695,59 zł 17930,41 70,87% 
119000,00 18,12% 

558191,25 
537695,59 81,88% 

5 640501,75 zł 17794,21 70,29% 
119000,00 18,58% 

544426,49 
521501,75 81,42% 

6 526800,56 zł 14679,96 56,92% 
119000,00 22,59% 

447780,48 
407800,56 77,41% 

7 400129,07 zł 9008,90 32,57% 
119000,00 29,74% 

340109,71 
281129,07 70,26% 

8 367245,65 zł 7487,06 26,04% 
119000,00 32,40% 

312158,80 
248245,65 67,60% 

9 356976,75 zł 7325,96 25,35% 
119000,00 33,34% 

303430,24 
237976,75 66,66% 

10 173586,98 zł 5803,99 18,81% 
119000,00 68,55% 

147548,93 
54586,98 31,45% 

11 171410,06 zł 5695,09 18,34% 
119000,00 69,42% 

145698,55 
52410,06 30,58% 

12 163568,81 zł 2163,58 14,59% 
119000,00 72,75% 

139033,49 
44568,81 27,25% 

13 155782,08 zł 1570,15 12,05% 
119000,00 76,39% 

132414,77 
36782,08 23,61% 

14 146320,00 zł 846,64 8,94% 
119000,00 81,33% 

124372,00 
27320,00 18,67% 

15 144414,30 zł 374,96 6,91% 
119000,00 82,40% 

122752,16 
25414,30 17,60% 
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Optymalnym wariantem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego jest wariant nr     1     gdyż: 
 
1. Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania 
wody użytkowej jest większe niż:     15% 
 
2. Kwota kredytu nie przekracza wartości zadeklarowanej 
 
3. Środki własne konieczne na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nie przekraczają 
zadeklarowanych przez inwestora środków w kwocie     119 000,00 zł 
 
7.6. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 
 

Minimalna kwota własna (15%) [zł] 118 925,13 

Roczne zmniejszenie zapotrzebowania 
na energię [%] 

76,53 Maksymalna kwota wsparcia (85%) [zł] 673 909,07 

Planowane koszty całkowite [zł] 792 834,20 

Roczna oszczędność kosztów energii 
[zł/rok] 

19 247,51 
Roczne oszczędności kosztów energii 
[%] 

52,90 
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8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego 
do realizacji. 
 
 

SEGMENT_SZKOŁA 

 
 

P3 

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny_Nad piwnicą_Szkoła 

Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 8 cm 

Zastosowany materiał izolacji termicznej:  Pianka poliuretanowa Purizol Baymer Spray AL800 

Uwagi:   

Docieplenie stropu wewnętrznego nad piwnicą nieogrzewaną (segment części mieszkalnej) pianką poliuretanową 
PUR o współczynniku lambda = 0,021 [W/mK], grub. 8 [cm] nakładaną metodą natrsykową od spodu stropu (od strony 
nieogrzewanej piwnicy). Koszty robót określono w oparciu o kalkulację własną na podstawie aktualnych cenników 
Bistyp lub Sekocenbud z uwzględnieniem cen rynkowych.  

 
 
 

PG_SZK 

Podłoga na gruncie_Szkoła 

Istniejąca podłoga parteru budynku (segment części szkolnej) posiada współczynnik przenikania ciepła przegrody U = 
0,36 [W/m2K]. Wymagany wg WT'2021 współczynnik przenikania ciepła dla takiej przegrody, który przy t > 16 C wynosi 
Umax= 0,30 [W/m2K]. Z uwagi na znaczne trudności techniczne generujące wysokie koszty modernizacji, przy niskich 
oszczędnościach, a tym samym długie czasy zwrotu inwestycji, nie zaleca się docieplenia podłogi  na parterze. Koszt 
docieplenia płytami styropianu o współczynniku lambda = 0,038, grubości 6 cm. z wykonaniem nowej posadzki 
wyniósłby kwotę prawie 150 tys. zł.brutto z czasem zwrotu inwestycji SPBT na poziomie ponad 400 lat – inwestycja 
niezasadna ekonomicznie i technicznie. Nie przewiduje się działań termomodernizacyjnych. 

 
 

P5 

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna_Szkoła 

Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 16 cm 

Zastosowany materiał izolacji termicznej:  Płyta styropianowa EPS 80-036 FASADA 

Uwagi:   

Docieplenie systemowe ścian zewnętrznych budynku (segment części szkolnej) powyżej gruntu płytami 
styropianowymi o współczynniku lambda = 0,036 [W/mK], grub. 16 [cm] metodą "lekką-mokrą' z pokryciem wyprawą z 
tynku. Montaż, demontaż rusztowania. Obróbki blacharskie, montaż rur spustowych i rynien, instalacja odgromowa. 
Demontaż opaski betonowej wokół budynku. Wykopy liniowe. Wykonanie izolacji pionowej fundamentów do 
głębokości posadowienia, oczyszczenie powierzchni ściany, wykonanie warstw podkładowych, wykonanie izolacji 
hydroszczelnej. Docieplenie systemowe ścian zewnętrznych poniżej poziomu gruntu płytami XPS (styrodur) o 
współczynniku lambda = 0,036 [W/mK]. Wykonanie drenażu otokowego. Koszty robót określono w oparciu o 
kalkulację własną na podstawie aktualnych cenników Bistyp lub Sekocenbud z uwzględnieniem cen rynkowych. 

 
 
 
 
 



 42 
 

Audyt energetyczny_ZSP Kórnica 

P7 

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Strop zewnętrzny_Szkoła 

Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 15 cm 

Zastosowany materiał izolacji termicznej:  Granulat z wełny mineralnej Paroc BLT 9 

Uwagi:   

Docieplenie stropodachu wentylowanego (segment części szkolnej) wełną mineralną  granulowaną o współczynniku 
lambda = 0,038 [W/mK], grub. 15 [cm] metodą wdmuchiwania. Szacunkowe koszty określono w oparciu o kalkulację 
własną na podstawie aktualnych cenników Bistyp lub Sekocenbud z uwzględnieniem cen rynkowych. 
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SEGMENT_MIESZKANIA 

 
 

P2 

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny_Nad piwnicą_Mieszkania 

Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 8 cm 

Zastosowany materiał izolacji termicznej:  Pianka poliuretanowa Purizol Baymer Spray AL800 

Uwagi:   

Docieplenie stropu wewnętrznego nad piwnicą nieogrzewaną (segment części mieszkalnej) pianką poliuretanową 
PUR o współczynniku lambda = 0,021 [W/mK], grub. 8 [cm] nakładaną metodą natrsykową od spodu stropu (od strony 
nieogrzewanej piwnicy). Koszty robót określono w oparciu o kalkulację własną na podstawie aktualnych cenników 
Bistyp lub Sekocenbud z uwzględnieniem cen rynkowych.  

 
 

P4 

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna_Mieszkania 

Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 16 cm 

Zastosowany materiał izolacji termicznej:  Płyta styropianowa EPS 80-036 FASADA 

Uwagi:   

Docieplenie systemowe ścian zewnętrznych budynku (segment części mieszkalnej) powyżej gruntu płytami 
styropianowymi o współczynniku lambda = 0,036 [W/mK], grub. 16 [cm] metodą "lekką-mokrą' z pokryciem wyprawą z 
tynku. Montaż, demontaż rusztowania. Obróbki blacharskie, montaż rur spustowych i rynien, instalacja odgromowa. 
Demontaż opaski betonowej wokół budynku. Wykopy liniowe. Wykonanie izolacji pionowej fundamentów do 
głębokości posadowienia, oczyszczenie powierzchni ściany, wykonanie warstw podkładowych, wykonanie izolacji 
hydroszczelnej. Docieplenie systemowe ścian zewnętrznych poniżej poziomu gruntu płytami XPS (styrodur) o 
współczynniku lambda = 0,036 [W/mK]. Wykonanie drenażu otokowego. Koszty robót określono w oparciu o 
kalkulację własną na podstawie aktualnych cenników Bistyp lub Sekocenbud z uwzględnieniem cen rynkowych. 

 
 

P1 

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Dach_Klatka schodowa 

Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 10 cm 

Zastosowany materiał izolacji termicznej:  Styropapa Swisspor Biterm Lambda BT 100 

Uwagi:   

Izolacja dachu budynku (nad wejściem do budynku mieszkalnego od strony północnej oraz wejściem do korytarza 
budynku szkolnego od strony południowej) z wykorzystaniem styropapy o współczynniku lambda = 0,030 [W/mK], 
grubości 10 cm. Obróbki blacharskie, montaż nowych rur spustowych i rynien oraz instalacji odgromowej. 
Szacunkowe koszty określono w oparciu o kosztorys inwestorski oraz kalkulację własną na podstawie aktualnych 
cenników Bistyp lub Sekocenbud z uwzględnieniem cen rynkowych.  

 
 
 
 
 
 



 44 
 

Audyt energetyczny_ZSP Kórnica 

P8 

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Strop zewnętrzny_Mieszkania 

Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 15 cm 

Zastosowany materiał izolacji termicznej:  Granulat z wełny mineralnej Paroc BLT 9 

Uwagi:   

Docieplenie stropodachu wentylowanego (segment części mieszkalnej) wełną mineralną  granulowaną o 
współczynniku lambda = 0,038 [W/mK], grub. 15 [cm] metodą wdmuchiwania. Szacunkowe koszty określono w 
oparciu o kalkulację własną na podstawie aktualnych cenników Bistyp lub Sekocenbud z uwzględnieniem cen 
rynkowych. 
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SEGMENT_SALA GIMNASTYCZNA 

 
 
 

PG_SG 

Podłoga na gruncie_Sala gimnastyczna 

 
Istniejąca podłoga parteru budynku (segment sali gimnastycznej) posiada współczynnik przenikania ciepła przegrody U 
= 0,25 [W/m2K] i spełnia wymagany wg WT'2021 współczynnik przenikania ciepła dla takiej przegrody, który przy t > 16 
C wynosi Umax= 0,30 [W/m2K]. Nie przewiduje się działań termomodernizacyjnych. 

 
 

P6 

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna_Sala gimnastyczna 

Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 15 cm 

Zastosowany materiał izolacji termicznej:  Płyta styropianowa EPS 80-036 FASADA 

Uwagi:   

Docieplenie systemowe ścian zewnętrznych budynku (segment sali gimnastycznej) powyżej gruntu płytami 
styropianowymi o współczynniku lambda = 0,036 [W/mK], grub. 15 [cm] metodą "lekką-mokrą' z pokryciem wyprawą z 
tynku. Montaż, demontaż rusztowania. Obróbki blacharskie, montaż rur spustowych i rynien, instalacja odgromowa. 
Demontaż opaski betonowej wokół budynku. Wykopy liniowe. Wykonanie izolacji pionowej fundamentów do 
głębokości posadowienia, oczyszczenie powierzchni ściany, wykonanie warstw podkładowych, wykonanie izolacji 
hydroszczelnej. Docieplenie systemowe ścian zewnętrznych poniżej poziomu gruntu płytami XPS (styrodur) o 
współczynniku lambda = 0,036 [W/mK]. Wykonanie drenażu otokowego. Koszty robót określono w oparciu o 
kalkulację własną na podstawie aktualnych cenników Bistyp lub Sekocenbud z uwzględnieniem cen rynkowych. 

 
 

P9 

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Dach_Sala gimnastyczna 

Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 10 cm 

Zastosowany materiał izolacji termicznej:  Styropapa Swisspor Biterm Lambda BT 100 

Uwagi:   

Izolacja dachu budynku (segment sali gimnastycznej) z wykorzystaniem styropapy o współczynniku lambda = 0,030 
[W/mK], grubości 19 cm. Obróbki blacharskie, montaż nowych rur spustowych i rynien oraz instalacji odgromowej. 
Szacunkowe koszty określono w oparciu o kosztorys inwestorski oraz kalkulację własną na podstawie aktualnych 
cenników Bistyp lub Sekocenbud z uwzględnieniem cen rynkowych.  
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STOLARKA 

 

O1 

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Luksfery: OZ_LUKS  

Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m
 2
•K) 

Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) 

Uwagi:   

Wymiana na okna energooszczędne o współczynniku przenikania ciepła U = 0,90 [W/m2K] z nawiewnikami 
higrosterowanymi regulowanych automatycznie, z okapem akustycznym (np. Aereco EMM lub EXR) z osadzeniem 
okien w ścianie budynku w technologii ciepłego montażu. Wymiana parapetów. Koszty robót określono w oparciu o 
kalkulację własną na podstawie aktualnych cenników Bistyp lub Sekocenbud z uwzględnieniem cen rynkowych. 
Zalecana wymiana w ramach środków własnych starego, drewnianego okna piwnicznego. 

 

O2 

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Okna zewnętrzne: OZ_PCV  

Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m
 2
•K) 

Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) 

Uwagi:   

Wymiana na okna energooszczędne o współczynniku przenikania ciepła U = 0,90 [W/m2K] z nawiewnikami 
higrosterowanymi regulowanych automatycznie, z okapem akustycznym (np. Aereco EMM lub EXR) z osadzeniem 
okien w ścianie budynku w technologii ciepłego montażu. Rozważenie zmniejszenia otworów okiennych poprzez ich 
częściowe zamurowanie podczas wymiany stolarki okiennej. Wymiana parapetów. Koszty robót określono w oparciu o 
kalkulację własną na podstawie aktualnych cenników Bistyp lub Sekocenbud z uwzględnieniem cen rynkowych. 
Zalecana wymiana w ramach środków własnych starego, drewnianego okna piwnicznego. 

O3 

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Drzwi zewnętrzne DZ_PCV_DST 

Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,300 W/(m
 2
•K) 

Wymagany typ stolarki: Stolarka szczelna ( 0,5 < a < 1 ) 

Uwagi:   

Wymiana na drzwi energooszczędne o współczynniku przenikania ciepła U = 1,30 [W/m2K] z osadzeniem w ścianie 
budynku w technologii ciepłego montażu. Koszty robót określono w oparciu o kalkulację własną na podstawie 
aktualnych cenników Bistyp lub Sekocenbud z uwzględnieniem cen rynkowych. Zalecana wymiana w ramach środków 
własnych stalowych, niedocieplonych drzwi wejściowych do piwnicy. 

 

O4 

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Drzwi zewnętrzne DZ_PCV_DB 

Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,300 W/(m
 2
•K) 

Wymagany typ stolarki: Stolarka szczelna ( 0,5 < a < 1 ) 

Uwagi:   

Wymiana na drzwi energooszczędne o współczynniku przenikania ciepła U = 1,30 [W/m2K] z osadzeniem w ścianie 
budynku w technologii ciepłego montażu. Koszty robót określono w oparciu o kalkulację własną na podstawie 
aktualnych cenników Bistyp lub Sekocenbud z uwzględnieniem cen rynkowych. Zalecana wymiana w ramach środków 
własnych stalowych, niedocieplonych drzwi wejściowych do piwnicy. 
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SYSTEM OGRZEWANIA 

 

C.W.U. 

Usprawnienie: modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej 

Wymagany zakres prac modernizacyjnych: 

Uwagi:   

Część szkolna: Ciepła woda (C.W.U.) do celów higienicznych dla uczniów przygotowywana jest za pomocą dwóch 
bojlerów elektrycznych firmy ARISTON (1800W) o pojemności 75l. Bojlery zasilają 4 łazienki (2 na parterze oraz 2 na 
piętrze) – stan dobry. Ciepła woda dla w pomieszczeniach socjalnych (na parterze i na piętrze po jednym 
pomieszczeniu) pracowników przygotowywana jest w przepływowych podgrzewaczach elektrycznych firmy Wijas Mo.  
Perfect 1 o mocy 3,5kW.Ciepła woda w gabinecie lekarskim przygotowywana jest w elektrycznym akumulacyjnym 
podgrzewaczu wody firmy Galmet o pojemności 5 l i mocy 1,5kW.Kuchnia oraz część mieszkalna: C.W.U. w części 
mieszkalnej oraz w kuchni przygotowywana jest z w lecie z instalacji solarnej (bojler z wężownicą 300 litrów). W zimie 
woda w zbiorniku podgrzewana jest przez piec C.O. Do przygotowywania posiłków używa się kuchenek 
elektrycznych. W ciągu dnia w szkole wydaje się ok 110 posiłków dla dzieci. Sala sportowa: Woda w hali 
przygotowywana jest w 30 litrowym bojlerze elektrycznym o mocy 7,5 kW. Ze względów oszczędnościowych bojler 
jest przeważnie wyłączony.  
 
Zakres modernizacji: 
Montaż w kuchni dla potrzeb cwu (przygotowanie posiłków oraz dla potrzeb części mieszkalnej) pompy ciepła w 
systemie powietrze – woda z zasobnikiem o pojemności 270 dm3 o mocy 0,0019 MWt (np. Galmet Basic 270) z 
rozprowadzeniem ciepłej wody do punktów poboru. Koszty robót określono w oparciu o kalkulację własną na 
podstawie aktualnych cenników Bistyp lub Sekocenbud z uwzględnieniem cen rynkowych. 

 

C.O. 

Usprawnienie: modernizacja instalacji grzewczej 

Wymagany zakres prac modernizacyjnych: 

Uwagi:   

W budynku znajdują się dwa piece na paliwo stałe. Piece używane są na przemiennie przy umiarkowanych 
temperaturach. W przypadku gdy temperatura osiąga wysokie temperatury poniżej zera – oba piece pracują 
jednocześnie. W okresie grzewczym kotły ogrzewają budynki szkoły, mieszkalny oraz hali sportowej bez przerw oraz 
ograniczeń w ciągu tygodnia. W weekendy gdy temperatura jest powyżej 5oC ze względów oszczędności budynki 
szkoły i hali nie są ogrzewane. Kotłownia znajduje się w piwnicy w części mieszkalnej. W sali gimnastycznej znajdują 
się dwie nagrzewnice zasilane z systemu C.O. lecz nie spełniają swojej funkcji i nie są używane. Parametry kotła: W 
kotłowni znajdują się dwa kotły stalowe, wodne na paliwo stałe. Rok produkcji 1987, moc 105 kW. Rok produkcji 2012, 
moc 100 kW, sprawność 85%, firmy: DEFRO. Kocioł sterowany za pomocą sterownika elektronicznego firmy DEFRO. 
Parametry czynnika grzewczego: 90/70oCKocioł przy prawidłowych ustawieniach nie wymaga obsługi częściej niż raz 
na dobę. Instalacja wykonana jest jako pompowa, dwururowa z rozdziałem dolnym. Przewody zasilające i powrotne 
prowadzone są w pomieszczeniach piwnicy pod stropem lub pod oknami przy ścianach zewnętrznych, a w części 
niepodpiwniczonej w kanałach podłogowych ze spadkiem. Wszystkie piony prowadzone są po wierzchu ścian. Całość 
instalacji centralnego ogrzewania wykonana jest z rur stalowych bez izolacji termicznej. Elementami grzejnymi w 
istniejącej instalacji c.o. są grzejniki żeliwne oraz członowe płytowe w większości wyposażone w termostaty, 
zamontowane pod oknami.  
 
Zakres modernizacji: 
Wymiana grzejników żeliwnych szt. 49 na grzejniki płytowe z termostatami. Izolacja termiczna instalacji centralnego 
ogrzewania. Regulacja hydrauliczna. Zintegrowany system zarządzania energią w budynku wg normy ISO 50001. 
Koszty robót określono w oparciu o kalkulację własną na podstawie aktualnych cenników Bistyp lub Sekocenbud z 
uwzględnieniem cen rynkowych. 
 



 48 
 

Audyt energetyczny_ZSP Kórnica 

OŚWIETLENIE 
 
Usprawnienie: modernizacja systemu oświetlenia 
 
Oświetlenie w pomieszczeniach realizowane jest żarówkami żarowymi lub świetlówkami w oprawach liniowych. Zakres 
modernizacji: wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED z wymianą opraw oraz przełożeniem (wymianą) 
instalacji elektrycznej. Zaleca sie wprowadzenie automatyki sterującej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 49 
 

Audyt energetyczny_ZSP Kórnica 

9. Załączniki do audytu 

 

1. Obliczenie współczynników przenikania ciepła przegród w stanie istniejącym. 

 

2. Obliczenie zapotrzebowania na ciepło i moc cieplną na potrzeby c.o. i c.w.u. 

 

3. Efekt ekologiczny termomodernizacji budynku. 

 

4. Analiza zużycia energii elektrycznej. 

 

5. Audyt oświetlenia budynku. 

 

6. Zestawienie wyników termomodernizacji. 

 

7. Inwentaryzacja techniczno – budowlana budynku. 
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Załącznik nr 1. Obliczenie współczynników przenikania ciepła U przegród w stanie istniejącym 

 

Przewodność cieplna materiałów 

Kod materiału Opis 


W/(m•K) 

1 Tynk cementowo-wapienny 0,820 

2 Mur z cegły ceramicznej pełnej 0,770 

3 Mur z pustaków ceramicznych 0,560 

4 Papa asfaltowa na lepiku 0,180 

5 Płyty dachowe prefabrykowane 1,700 

6 Słabo wentylowane warstwy powietrzne 0,000 

7 Granulat z pianki poliuretanowej 0,045 

8 Płyta stropowa 1,700 

9 Papa asfaltowa izolacyjna 0,180 

10 Wełna mineralna 0,045 

11 Blacha trapezowa-ocynkowana 50,000 

12 Płyta betonowa 1,700 

13 Wykładzina podłogowa PCW 0,200 

14 Posadzka betonowa 1,400 

15 Styropian 0,040 

16 Gruzobeton 1,400 

17 Piasek średni 0,400 

18 Płyta żelbetowa 1,700 

19 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,820 

20 Parkiet 0,200 
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Opory przejmowania ciepła (między powietrzem i strukturami) 

Kod materiału Opis 
Rsi lub Rse 

m
 2
•K/W 

60 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień ciepła) 0,040 

61 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień ciepła) 0,130 

62 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła w dół) 0,040 

63 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w dół) 0,100 

64 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła w górę) 0,040 

65 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w górę) 0,100 

66 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła w dół) 0,100 

67 Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła w dół) 0,000 

68 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w dół) 0,170 

69 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w górę) 0,170 
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Obliczenia wartości współczynników U elementów budowlanych 

Obliczenia wartości współczynników U elementów budowlanych 

Kody Element 
Materiał 

Opis 
d  R Uc 

m W/(m•K) m
 2
•K/W W/(m

 2
•K) 

1 

Ściana zewnętrzna_Szkoła, przegroda jednorodna 

60 
Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień 
ciepła) 

0,04 - 

1 Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 - 

2 Mur z cegły ceramicznej pełnej 0,400 0,770 0,519 - 

1 Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 - 

61 
Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień 
ciepła) 

0,13 - 

Grubość całkowita i Uk 0,43 - 0,73 1,38 

2 

Ściana zewnętrzna_Mieszkania, przegroda jednorodna 

60 
Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień 
ciepła) 

0,04 - 

1 Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 - 

2 Mur z cegły ceramicznej pełnej 0,400 0,770 0,519 - 

1 Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 - 

61 
Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień 
ciepła) 

0,13 - 

Grubość całkowita i Uk 0,43 - 0,73 1,38 

3 

Ściana zewnętrzna_Sala gimnastyczna, przegroda jednorodna 

60 
Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień 
ciepła) 

0,04 - 

1 Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 - 

3 Mur z pustaków ceramicznych 0,470 0,560 0,839 - 

1 Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 - 

61 
Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień 
ciepła) 

0,13 - 

Grubość całkowita i Uk 0,50 - 1,05 0,96 
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Kody Element 
Materiał 

Opis 
d  R Uc 

m W/(m•K) m
 2
•K/W W/(m

 2
•K) 

4 

Strop zewnętrzny_Szkoła, przegroda jednorodna 

62 
Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła w 
dół) 

0,04 - 

4 Papa asfaltowa na lepiku 0,010 0,180 0,056 - 

5 Płyty dachowe prefabrykowane 0,260 1,700 0,153 - 

6 Słabo wentylowane warstwy powietrzne 0,100 0,000 0,150 - 

7 Granulat z pianki poliuretanowej 0,100 0,045 2,222 - 

8 Płyta stropowa 0,300 1,700 0,176 - 

1 Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 - 

63 
Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w 
dół) 

0,10 - 

Grubość całkowita i Uk 0,79 - 2,92 0,36 

5 

Dach_Sala gimnastyczna, przegroda jednorodna 

64 
Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła w 
górę) 

0,04 - 

9 Papa asfaltowa izolacyjna 0,010 0,180 0,056 - 

10 Wełna mineralna 0,150 0,045 3,333 - 

11 Blacha trapezowa-ocynkowana 0,005 50,000 0,000 - 

65 
Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w 
górę) 

0,10 - 

Grubość całkowita i Uk 0,17 - 3,53 0,28 
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Kody Element 
Materiał 

Opis 
d  R Uc 

m W/(m•K) m
 2
•K/W W/(m

 2
•K) 

6 

Strop zewnętrzny_Mieszkania, przegroda jednorodna 

66 
Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła w 
dół) 

0,10 - 

4 Papa asfaltowa na lepiku 0,010 0,180 0,056 - 

5 Płyty dachowe prefabrykowane 0,260 1,700 0,153 - 

6 Słabo wentylowane warstwy powietrzne 0,100 0,000 0,150 - 

7 Granulat z pianki poliuretanowej 0,100 0,045 2,222 - 

8 Płyta stropowa 0,300 1,700 0,176 - 

1 Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 - 

63 
Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w 
dół) 

0,10 - 

Grubość całkowita i Uk 0,79 - 2,98 0,36 

7 

Dach_Klatka schodowa, przegroda jednorodna 

64 
Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła w 
górę) 

0,04 - 

9 Papa asfaltowa izolacyjna 0,010 0,180 0,056 - 

12 Płyta betonowa 0,120 1,700 0,071 - 

1 Tynk cementowo-wapienny 0,015 0,820 0,018 - 

65 
Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w 
górę) 

0,10 - 

Grubość całkowita i Uk 0,15 - 0,28 3,52 
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Kody Element 
Materiał 

Opis 
d  R Uc 

m W/(m•K) m
 2
•K/W W/(m

 2
•K) 

8 

Podłoga na gruncie_Szkoła, przegroda jednorodna 

67 
Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła w 
dół) 

0,00 - 

13 Wykładzina podłogowa PCW 0,010 0,200 0,050 - 

14 Posadzka betonowa 0,050 1,400 0,036 - 

15 Styropian 0,050 0,040 1,250 - 

16 Gruzobeton 0,150 1,400 0,107 - 

17 Piasek średni 0,450 0,400 1,125 - 

68 
Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w 
dół) 

0,17 - 

Grubość całkowita i Uk 0,71 - 2,74 0,37 

9 

Strop wewnętrzny_Nad piwnicą_Mieszkania, przegroda jednorodna 

69 
Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w 
górę) 

0,17 - 

13 Wykładzina podłogowa PCW 0,010 0,200 0,050 - 

18 Płyta żelbetowa 0,300 1,700 0,176 - 

19 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 - 

69 
Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w 
górę) 

0,17 - 

Grubość całkowita i Uk 0,33 - 0,58 1,71 
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Kody Element 
Materiał 

Opis 
d  R Uc 

m W/(m•K) m
 2
•K/W W/(m

 2
•K) 

10 

Podłoga na gruncie_Sala gimnastyczna, przegroda jednorodna 

67 
Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła w 
dół) 

0,00 - 

20 Parkiet 0,020 0,200 0,100 - 

14 Posadzka betonowa 0,050 1,400 0,036 - 

15 Styropian 0,100 0,040 2,500 - 

16 Gruzobeton 0,150 1,400 0,107 - 

17 Piasek średni 0,450 0,400 1,125 - 

68 
Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w 
dół) 

0,17 - 

Grubość całkowita i Uk 0,77 - 4,04 0,25 

11 

Strop wewnętrzny_Nad piwnicą_Szkoła, przegroda jednorodna 

69 
Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w 
górę) 

0,17 - 

13 Wykładzina podłogowa PCW 0,010 0,200 0,050 - 

18 Płyta żelbetowa 0,300 1,700 0,176 - 

19 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 - 

69 
Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w 
górę) 

0,17 - 

Grubość całkowita i Uk 0,33 - 0,58 1,71 

12 
Drzwi zewnętrzne_PCV_Stan dostateczny, przegroda jednorodna 

Grubość całkowita i Uk - - - 3,2 

13 
Drzwi zewnętrzne_PCV_Stan dobry, przegroda jednorodna 

Grubość całkowita i Uk - - - 2,6 

14 
Okno zewnętrzne_PCV, przegroda jednorodna 

Grubość całkowita i Uk - - - 1,5 

15 Okno zewnętrzne_Luksfery, przegroda jednorodna 

 Grubość całkowita i Uk - - - 4,5 
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Załącznik nr 2. Obliczenie zapotrzebowania na ciepło i moc cieplną na potrzeby c.o. i cwu 

 
 

UPROSZCZONY RAPORT OBLICZEŃ ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC I ENERGIĘ CIEPLNĄ BUDYNKU 

DANE OGÓLNE 

Nazwa budynku: Zespół Szkolno-Przedszkolny 

Typ budynku: Oświata 

Rok budowy: 1988 

Miejscowość: Kórnica 

Stacja meteorologiczna: Opole 

Strefa klimatyczna: III 

Maksymalna temperatura zewnętrzna e: -20,0 °C 

Średnia temperatura wewnętrzna i: 13,4 °C 

Temperatury dla poszczególnych miesięcy 

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

e [°C] -0,6 -0,2 4,3 8,9 12,9 17,7 16,9 18,4 13,9 9,4 4,7 0,3 

GEOMETRIA BUDYNKU 

Konstrukcja/technologia budynku  tradycyjna  

Kubatura budynku  10575,52 m
3 

Kubatura ogrzewania  7386,35 m
3 

Powierzchnia netto budynku  1986,98 m
2 

Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej  158,90 m
2 

Współczynnik kształtu  0,46 m
 -1 

Powierzchnia zabudowy budynku  1407,48 m
2 

Ilość mieszkań  2,00  

Ilość użytkowników (personel + dzieci)  152,00  

WSPÓŁCZYNNIKI STRAT CIEPŁA 

Średni współczynnik nagrzewania fRH: 4,0 W/m
2 

Współczynnik strat ciepła przegród zewnętrznych Hie: 2843,8 W/K 

Współczynnik strat ciepła przegród wewnętrznych Hxy: 0,0 W/K 

Współczynnik strat ciepła od gruntu Hig: 37,1 W/K 

Współczynnik strat ciepła od przegród graniczących z 
środowiskiem nieogrzewanymi Hiu: 

196,8 W/K 

Współczynnik strat ciepła przez przenikanie HT: 3077,6 W/K 

Współczynnik strat ciepła na wentylacje Hve: 933,8 W/K 

Całkowity współczynnik strat ciepła H: 4011,4 W/K 
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MOC CIEPLNA 

Projektowana strata ciepła przez przenikanie ΦT: 102,68 kW 

Projektowana wentylacyjna strata ciepła ΦV: 117,57 kW 

Projektowana nadwyżka mocy cieplnej ΦRH:  7,37 kW 

Całkowite projektowane obciążenie cieplne ΦHL:    220,26 kW 

Projektowana moc źródła ciepła Φ: 220,26 kW 

Projektowane obciążenie cieplne na powierzchnie ΦA:  119,50 W/m
2 

Projektowane obciążenie cieplne na kubaturę ΦV:  29,82 W/m
3 

WENTYLACJA – STREFY CIEPLNE 

Rodzaj budynku: Oświata 

Wentylacja grawitacyjna 

Nazwa 
pomieszczenia/
strefy 

Af V β  Vve,1 bve,1 Vve,2 bve,2 Vve,3 bve,3 Vve,4 bve,4 Hve 

- m
 2 

m
 3 

- m
 3
/h - m

 3
/h - m

 3
/h - m

 3
/h - W/K 

Strefa O2 21,60 64,80 0,20 6,22 0,20 12,96 0,20 1,24 0,80 12,96 0,80 5,07 

  

Rodzaj budynku: Oświata 

Wentylacja grawitacyjna 

Nazwa 
pomieszczenia/
strefy 

Af V β  Vve,1 bve,1 Vve,2 bve,2 Vve,3 bve,3 Vve,4 bve,4 Hve 

- m
 2 

m
 3 

- m
 3
/h - m

 3
/h - m

 3
/h - m

 3
/h - W/K 

Strefa O1 
1821,

55 
7321,

55 
0,20 

3672,
24 

0,20 
1464,

31 
0,20 

734,4
5 

0,80 
1464,

31 
0,80 

928,7
7 
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ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO 

Średni strumień wewnętrznych zysków ciepła Φint:  3,2 W/m
2 

Zyski wewnętrzne Qint:   51250,91 kWh/rok 

Zyski od słońca Qsol: 136850,52 kWh/rok 

Całkowite zyski ciepła QH,gn: 188101,43 kWh/rok 

Całkowite straty ciepła przez przenikanie QH,tr: 80167,10 kWh/rok 

Całkowite straty ciepła przez wentylację QH,ve: 36314,53 kWh/rok 

Całkowite straty ciepła przez wentylację i przenikanie QH,ht: 153329,72 kWh/rok 

Roczne zapotrzebowanie ciepła na energię użytkową dla 
ogrzewania i wentylacji  QH,nd: 

122374,66 kWh/rok 

Pojemność cieplna budynku Cm: 479219000,00 J/K 

Stała czasowa : 33,26 h 

Czas trwania sezonu grzewczego tsG: 4286,27 h 

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

tsG [dni] 31,0 28,0 31,0 10,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 16,3 30,0 31,0 
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Załącznik nr 3. Efekt ekologiczny termomodernizacji budynku 

 

REDUKCJA EMISJI DWUTLENKU WĘGLA CO2 

wyliczono zgodnie z „Metodyką ewidencjonowania głównych efektów ekologicznych” NFOŚiGW Warszawa, 

lipiec 2013r. (rozdział 6) 

 

System ogrzewania:  

Stan istniejący: 

W budynku znajdują się dwa piece na paliwo stałe. Piece używane są na przemiennie przy umiarkowanych 

temperaturach. W przypadku gdy temperatura osiąga wysokie temperatury poniżej zera – oba piece pracują 

jednocześnie. W okresie grzewczym kotły ogrzewają budynki szkoły, mieszkalny oraz hali sportowej bez 

przerw oraz ograniczeń w ciągu tygodnia. W weekendy gdy temperatura jest powyżej 5oC ze względów 

oszczędności budynki szkoły i hali nie są ogrzewane. Kotłownia znajduje się w piwnicy w części mieszkalnej. 

W sali gimnastycznej znajdują się dwie nagrzewnice zasilane z systemu C.O. lecz nie spełniają swojej funkcji 

i nie są używane. Parametry kotła: W kotłowni znajdują się dwa kotły stalowe, wodne na paliwo stałe. Rok 

produkcji 1987, moc 105 kW. Rok produkcji 2012, moc 100 kW, sprawność 85%, firmy: DEFRO. Kocioł 

sterowany za pomocą sterownika elektronicznego firmy DEFRO. Parametry czynnika grzewczego: 

90/70oCKocioł przy prawidłowych ustawieniach nie wymaga obsługi częściej niż raz na dobę. Instalacja 

wykonana jest jako pompowa, dwururowa z rozdziałem dolnym. Przewody zasilające i powrotne prowadzone 

są w pomieszczeniach piwnicy pod stropem lub pod oknami przy ścianach zewnętrznych, a w części 

niepodpiwniczonej w kanałach podłogowych ze spadkiem. Wszystkie piony prowadzone są po wierzchu 

ścian. Całość instalacji centralnego ogrzewania wykonana jest z rur stalowych bez izolacji termicznej. 

Elementami grzejnymi w istniejącej instalacji c.o. są grzejniki żeliwne oraz członowe płytowe w większości 

wyposażone w termostaty, zamontowane pod oknami.  

 

Zakres modernizacji: 

Wymiana grzejników żeliwnych szt. 49 na grzejniki płytowe z termostatami. Izolacja termiczna instalacji 

centralnego ogrzewania. Regulacja hydrauliczna. Zintegrowany system zarządzania energią w budynku wg 

normy ISO 50001. Koszty robót określono w oparciu o kalkulację własną na podstawie aktualnych cenników 

Bistyp lub Sekocenbud z uwzględnieniem cen rynkowych. 
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System ciepłej wody użytkowej: 

 

Stan istniejący: 

Część szkolna: Ciepła woda (C.W.U.) do celów higienicznych dla uczniów przygotowywana jest za pomocą 

dwóch bojlerów elektrycznych firmy ARISTON (1800W) o pojemności 75l. Bojlery zasilają 4 łazienki (2 na 

parterze oraz 2 na piętrze) – stan dobry. Ciepła woda dla w pomieszczeniach socjalnych (na parterze i na 

piętrze po jednym pomieszczeniu) pracowników przygotowywana jest w przepływowych podgrzewaczach 

elektrycznych firmy Wijas Mo. Perfect 1 o mocy 3,5kW. Ciepła woda w gabinecie lekarskim przygotowywana 

jest w elektrycznym akumulacyjnym podgrzewaczu wody firmy Galmet o pojemności 5 l i mocy 1,5kW. 

Kuchnia oraz część mieszkalna: C.W.U. w części mieszkalnej oraz w kuchni przygotowywana jest z w lecie z 

instalacji solarnej (bojler z wężownicą 300 litrów). W zimie woda w zbiorniku podgrzewana jest przez piec 

C.O. Do przygotowywania posiłków używa się kuchenek elektrycznych. W ciągu dnia w szkole wydaje się ok 

110 posiłków dla dzieci. Sala sportowa: Woda w hali przygotowywana jest w 30 litrowym bojlerze 

elektrycznym o mocy 7,5 kW. Ze względów oszczędnościowych bojler jest przeważnie wyłączony.  

 

Zakres modernizacji: 

Montaż w kuchni dla potrzeb cwu (przygotowanie posiłków oraz dla potrzeb części mieszkalnej) pompy 

ciepła w systemie powietrze – woda z zasobnikiem o pojemności 270 dm3 o mocy 0,0019 MWt (np. Galmet 

Basic 270) z rozprowadzeniem ciepłej wody do punktów poboru. Koszty robót określono w oparciu o 

kalkulację własną na podstawie aktualnych cenników Bistyp lub Sekocenbud z uwzględnieniem cen 

rynkowych. 
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Źródło ogrzewania c.o. przed termomodernizacją:  

Cały budynek 

Węgiel kamienny : Kocioł na węgiel 

Wskaźnik emisji dwutlenku węgla CO2  dla węgla kamiennego = 94,73 [kg/GJ] (tab.15 KOBIZE) 

zalecany do stosowania przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) zawarty w 

dokumencie „Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2013 do raportowania w ramach 

Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2016” 

 

Źródło podgrzewania c.w.u. przed termomodernizacją:  

Kuchnia / Mieszkania 

Węgiel kamienny : kocioł na węgiel ze wsparciem instalacją solarną 

Wskaźnik emisji dwutlenku węgla CO2  dla węgla kamiennego = 94,73 [kg/GJ] (tab.15 KOBIZE) 

zalecany do stosowania przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) zawarty w 

dokumencie „Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2013 do raportowania w ramach 

Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2016” 

 

Łazienki / Sala gimnastyczna 

Energia elektryczna / Podgrzewacze elektryczne 

Dla energii elektrycznej, zakłada się, że energia elektryczna, pochodzi z polskiej sieci elektroenergetycznej. 

Dla tej sieci, wskaźnik emisji wynosi  0,8315 [Mg CO2/MWh] tj. 230,97 [kg CO2/GJ]. 

Dla energii elektrycznej nie należy stosować współczynnika nakładu energii nieodnawialnej, gdyż zawiera on 

się we wskaźniku 0,8315 [Mg Co2/MWh]. 

Link do komunikatu KOBIZE: 

http://www.kobize.pl/pl/article/2014/id/569/komunikat-dotyczacy-emisji-dwutlenku-wegla-przypadajacej-na-

1-mwh-energii-elektrycznej  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 63 
 

Audyt energetyczny_ZSP Kórnica 

Źródło ogrzewania c.o. po termomodernizacji:  

Cały budynek 

Węgiel kamienny : Kocioł na węgiel 

Wskaźnik emisji dwutlenku węgla CO2  dla węgla kamiennego = 94,73 [kg/GJ] (tab.15 KOBIZE) 

zalecany do stosowania przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) zawarty w 

dokumencie „Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2013 do raportowania w ramach 

Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2016” 

 

Źródło podrzewania c.w.u. po termomodernizacji: 

Kuchnia / Mieszkania 

Energia elektryczna : Pompa ciepła / Instalacja solarna 

Dla energii elektrycznej, zakłada się, że energia elektryczna, pochodzi z polskiej sieci elektroenergetycznej. 

Dla tej sieci, wskaźnik emisji wynosi  0,8315 [Mg CO2/MWh] tj. 230,97 [kg CO2/GJ]. 

Dla energii elektrycznej nie należy stosować współczynnika nakładu energii nieodnawialnej, gdyż zawiera on 

się we wskaźniku 0,8315 [Mg CO2/MWh]. 

Link do komunikatu KOBIZE: 

http://www.kobize.pl/pl/article/2014/id/569/komunikat-dotyczacy-emisji-dwutlenku-wegla-przypadajacej-na-

1-mwh-energii-elektrycznej  

 

Łazienki / Sala gimnastyczna – bez zmian 

Energia elektryczna / Podgrzewacze elektryczne 

Dla energii elektrycznej, zakłada się, że energia elektryczna, pochodzi z polskiej sieci elektroenergetycznej. 

Dla tej sieci, wskaźnik emisji wynosi  0,8315 [Mg CO2/MWh] tj. 230,97 [kg CO2/GJ]. 

Dla energii elektrycznej nie należy stosować współczynnika nakładu energii nieodnawialnej, gdyż zawiera on 

się we wskaźniku 0,8315 [Mg Co2/MWh]. 

Link do komunikatu KOBIZE: 

http://www.kobize.pl/pl/article/2014/id/569/komunikat-dotyczacy-emisji-dwutlenku-wegla-przypadajacej-na-

1-mwh-energii-elektrycznej  
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Wyciąg z audytu energetycznego (str.4, poz.2.6.4 i 2.6.5.) 
 

Charakterystyka energetyczna budynku 
Stan przed 

termomodernizacją 
Stan po 

termomodernizacji 

Energia końcowa EK 

1. 
Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania 
budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu 
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 

771,62 186,48 

2. 
Obliczenie zużycia energii na przygotowanie ciepłej 
wody [GJ/rok]* 

32,38 2,23 

 
Razem: 

804,00 188,71 

*Obliczenia wykonano dla modernizowanego systemu cwu dla kuchni / mieszkań, bez uwzględnienia systemu cwu  

w łazienkach / sali gimnastycznej z uwagi na pozostawienie tych systemów bez zmian. 

Wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika 

energii lub energii dla systemów technicznych wi  według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 

dnia 27 lutego 2015r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu 

mieszkalnego [….] (Dz.U. z 2015, poz.376) 

Ogrzewanie c.o. przed termomodernizacją: 

 Węgiel kamienny  1,10 

Podgrzewanie c.w.u. przed termomodernizacją: 

 Węgiel kamienny  1,10 

 Energia elektryczna  3,00 

Ogrzewanie c.o. po termomodernizacji 

 Węgiel kamienny  1,10 

Podgrzewanie c.w.u. po termomodernizacji: 

 Energia elektryczna  3,00 
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Charakterystyka energetyczna budynku 

Stan przed 
termomodernizacją 

Wco = 1,10 
Wcwu = 1,10 

Stan po 
termomodernizacji 

Wco = 1,10 
Wcwu = 3,00 

Energia pierwotna EP = EK * wi 

1. 
Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania 
budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu 
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 

771,62*1,10=848,78 186,48*1,10=205,13 

2. 
Obliczenie zużycia energii na przygotowanie ciepłej 
wody [GJ/rok]* 

32,38*1,10=35,62 2,23*3,00=6,69 

Razem: 884,40 211,82 

*Obliczenia wykonano dla modernizowanego systemu cwu dla kuchni /mieszkań, bez uwzględnienia systemu cwu w 
łazienkach i sali gimnastycznej z uwagi na pozostawienie tych systemów bez zmian. 
 

 
Redukcja emisji dwutlenku węgla CO2 dla EK 

 

Emisja CO2 przed termomodernizacją: 

Centralne ogrzewanie (węgiel kamienny): 

771,62 [GJ/rok] * 94,73 [kg/GJ] / 1000 = 73,10 [Mg/rok] 

Ciepła woda użytkowa (węgiel kamienny): 

32,38 [GJ/rok] * 1,10 * 94,73 [kg/GJ] / 1000 = 3,37 [Mg/rok] 

Razem: 73,10 + 3,37 = 76,47 [Mg/rok] 

 

Emisja CO2 po termomodernizacji: 

Centralne ogrzewanie (węgiel kamienny): 

186,48 [GJ/rok] * 94,73 [kg/GJ] / 1 000 = 17,66 [Mg/rok] 

Ciepła woda użytkowa (energia elektryczna): 

2,23 [GJ/rok] * 230,97 [kg/GJ] / 1000 = 0,52 [Mg/rok] 

Razem: 17,66 + 0,52 = 18,18 [Mg/rok] 

 

Redukcja emisji CO2: 76,47 – 18,18 = 58,29 [Mg/rok] 
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Załącznik nr 4. Analiza zużycia energii elektrycznej 

1. Dokumenty i dane do analizy 

 

1.1 Podstawa Opracowania 

 

Zlecenie na wykonanie audytu energetycznego. 

Do przygotowania analizy wykorzystane zostały dane otrzymane od Inwestora, dokumentacja techniczna 

oraz inwentaryzacja własna budynku. 

1.2 Cel i zakres opracowania 

 

Celem opracowania jest wykonanie analizy optymalizacji zużycia energii elektrycznej w budynku oraz 

sposobu jego użytkowania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii z wyliczeniem efektów 

ekologicznych. 

1.3. Wykaz obowiązujących przepisów 

[1] Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (t.j. Dz.U. z 2014, poz.712) 

[2] Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2011 nr 94, poz.551 z późn. 

zmianami) 

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i form 

audytu energetycznego […] (Dz.U. nr 43, poz.346 z późn.zmianami) 

[4] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, [….] (Dz.U. 2012, poz.962) 

[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie metodologii 

obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego [….] (Dz.U. z 2015, poz.376) 

[6] Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2013 do raportowania w ramach 

Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnień do Emisji za rok 2016, wyd. KOBIZE Warszawa, XII ‘2015 
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2. Analiza zużycia energii elektrycznej 

 

Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną. Opomiarowany jest za pomocą licznika energii 

elektrycznej. Instalacja starego typu.  

Energia elektryczna 

Dane Grupa taryfowa 

Sprzedawca: Eco Ergia Sp. z o.o. Kraków C12a / G11 

Dystrybutor: Tauron Dystrybucja S.A. Kraków C12a / G11 

 

Zużycie energii elektrycznej w 2015r. 

Szczytowa Pozaszczytowa Klatka schodowa Razem 

10 035 kWh 16 665 kWh 379 27 079 kWh tj. 97,48 [GJ/rok] 

 

Koszty energii elektrycznej 

Cena energii elektr. w rozbiciu na poszczególne składniki z ostatniej udostępnionej faktury z 06.2016r. 

Opłaty zmienne: 

Szczyt: 

 Sprzedaż    0,20230 [zł.netto/kWh] 

 Dystrybucja    0,17100 [zł.netto/kWh] 

Poza szczytem: 

 Sprzedaż    0,20230 [zł.netto/kWh] 

 Dystrybucja    0,12140 [zł.netto/kWh] 

Średnioważona opłata:    0,32370 [zł.netto/kWh] tj. 0,39815 [zł.brutto/kWh] 

Opłaty stałe: 

 Sprzedaż    0,00 [zł.netto/m-c] 

 Abonament    4,80 [zł.netto/m-c] 

Razem:  4,80 [zł.netto/m-c] tj. 5,90 [zł.brutto/m-c] 

 

 Opłata dystrybucyjna stała  2,16 [zł.netto/kW] 

 Opłata przejściowa   0,85 [zł.netto/kW] 

Razem:  3,01 [zł.netto/kW] tj. 3,70 [zł.brutto/kW] 

Średnioważony koszt energii elektrycznej bez opłat stałych: 0,34277 [zł.netto/kWh] czyli 0,42161        

[zł. brutto/kWh] – wielkości przyjęte do dalszych obliczeń obniżenia kosztów opłat po zmianie systemu 

oświetlenia (LED). 
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Załącznik nr 5. Audyt oświetlenia budynku 

Oświetlenie LED jest obecnie najnowocześniejszym i najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem w tej 

dziedzinie. 

Oszczędność w zużyciu energii: 

 2 krotnie mniejsze od świetlówek tradycyjnych; 

 2,5 - 4 krotnie mniejsze od lamp sodowych i metalohalogenów; 

 7-10 krotnie mniejsze od halogenów tradycyjnych; 

 trwałość źródła światła LED min. 50.000 godzin – 12 lat świecenia po 12 godzin dzienne, daje to 

nawet kilkukrotną oszczędność na wymianie źródeł światła. 

Tabela. Porównanie żarówek 
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Roczna oszczędność energii finalnej 

 

Ilość zaoszczędzonej energii finalnej ΔQo [kWh/rok] wg wzoru w Rozporządzeniu [4] 

 

Tu – czas użytkowania źródła światła określony na podstawie danych w tabeli nr 6 [4], wyrażony w [h/rok]  

Mo – moc znamionowa istniejącego (dotychczasowego) źródła światła, wyrażona w [W] 

M1 – moc znamionowa nowego źródła światła, wyrażona w [W] 

 

Istniejące oświetlenie części wspólnych budynku (bez części mieszkalnej) realizowane jest za 

pomocą: 

 

 zwykłe żarówki 44 [szt.] x 60 [W/szt.] = 2 640 [W] tj. 2,640 [kW] 

 oprawy świetlówkowe 158 [szt.] 

 świetlówki 316 [szt.] x 36 [W/szt.] = 11 376 [W] tj. 11,376 [kW] 

 halogeny 12 [szt.] X 20 [W] = 240 [W] tj. 0,240 [kW] 

 Łączna moc oświetlenia: 2,640 + 11,376 + 0,240 = 14,256 [kW] 
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Zestawienie punktów świetlnych w części szkolnej według poniższej tabelki. 

Zestawienie punktów świetlnych w części szkolnej według poniższej tabelki. 

Kondygnacja Numer 
pomieszczenia 

Ilość opraw/ilość 
świetlówek w 

oprawie 

Rodzaj oświetlenia 

Piwnica SP-1 6 x 60W żarówka żarowa  

Parter 0-1 9 x 60W żarówka żarowa 

 0-2 2 x 60W 
1/2x36 

żarówka żarowa 
świetlówka 

 0-3 20/2x36 świetlówka 

 0-4 5/2x36 świetlówka 

 0-5 9/2x36 świetlówka 

 0-6 1 x 60W żarówka żarowa 

 0-7 4/2x36 świetlówka 

 0-8 6/2x36 świetlówka 

  3 x 60W żarówka żarowa 

 0-9 1/2x36 świetlówka 

 0-10 5/2x36 świetlówka 

 0-11 16/2x36 świetlówka 

Piętro 1-1 13 x 60W żarówka żarowa 

 1-2 3/2x36 świetlówka 

 1-3 1/2x36 świetlówka 

 1-4 31/2x36 świetlówka 

 1-5 10/2x36 świetlówka 

 1-6 27/2x36 świetlówka 

 

Zestawienie punktów świetlnych w części mieszkalnej według poniższej tabelki. 

Kondygnacja Numer 
pomieszczenia 

Ilość opraw/ilość 
świetlówek w 

oprawie 

Rodzaj oświetlenia 

Piwnica MP-1 3 x 60W żarówka żarowa 

 MP-2 4 x 60W żarówka żarowa 

 MP-3 3 x 60W żarówka żarowa 

Parter M0-1 1 x 60W żarówka żarowa 

 M0-2 1 x 60W żarówka żarowa 

 M0-3 1 x 60W żarówka żarowa 

 M0-4 2 x 60W żarówka żarowa 

 M0-5 2 x 60W żarówka żarowa 

 M0-6 2 x 60W żarówka żarowa 

 M0-7 1 x 60W żarówka żarowa 

Piętro M1-1 2 x 60W żarówka żarowa 

 M1-2 1 x 60W żarówka żarowa 

 M1-3 1 x 60W żarówka żarowa 

 M1-4 2 x 60W żarówka żarowa 

 M1-5 2 x 60W żarówka żarowa 

 M1-6 2 x 60W żarówka żarowa 
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Zestawienie punktów świetlnych w części hali sportowej według poniższej tabelki. 

Kondygnacja Numer 
pomieszczenia 

Ilość opraw/ilość 
świetlówek w 

oprawie 

Rodzaj oświetlenia 

Parter S1-1 1/2x36 świetlówka 

 S1-2 9 x 60W żarówka żarowa 

 S1-3 4/2x36 świetlówka 

 S1-4 2/2x36 świetlówka 

 S1-5 5/1x56 świetlówka 

  11 opraw  halogenowych 

 S1-6 6/2x36 świetlówka 

 S1-7 1/2x36 świetlówka 

 

Oświetlenie na elewacji zewnętrznej. 

Oświetlenie 
zewnętrzne elewacji 

- 6 x 60W żarówka żarowa 

1 x 20 W halogen z czujnikiem 
ruchu 
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Projektowane oświetlenie budynku 

Żarówki 

Zalecana wymiana żarówek zwykłych w oprawach żarowych na żarówki LED o mocy 9 [W] (odpowiednik 

żarówki zwykłej 60 [W]) z gwintem E27 o wysokiej skuteczności świetlnej 100,75 [lm/W] i dużym kącie 

świecenia 200o o łącznej mocy: 44 [szt.] x 9 [W/szt.] = 396 [W] tj. 0,396 [kW] 

Żarówka LED 

 

Źródło: https://www.neoled.com.pl/CorePro_LEDbulb_ND_8-60W_A60_E27_827.html 

https://www.neoled.com.pl/CorePro_LEDbulb_ND_8-60W_A60_E27_827.html
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Świetlówki 

Zalecana wymiana opraw świetlówkowych szt.158 z zastosowaniem świetlówek LED o mocy 20 [W] 

(odpowiednik świetlówki zwykłej 36 [W]) wysokiej skuteczności świetlnej 100,00 [lm/W] i dużym kącie 

świecenia 150o o łącznej mocy: 316 [szt.] x 20 [W/szt.] = 6 320 [W] tj. 6,320 [kW] 

 

Źródło: https://www.neoled.com.pl/hermetyk_led.html 
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 Zalecana automatyka sterująca oświetleniem (czujniki ruchu, wyłącznik czasowe, czujniki zmierzchu) 

 Uwzględnienie wpływu automatyki sterowania oświetleniem FD = 0,90 wg Rozporządzenia [4] 

 Średnio ważony czas użytkowania źródeł światła: 1 200 [h/rok] wg Rozporządzenia [4] 

 Ilość energii elektrycznej przed modernizacją:  

 14,256 [kW] * 1 200 [h/rok] = 17 107,20 [kWh/rok] tj. 61,59 [GJ/rok] 

 Ilość energii elektrycznej po modernizacji: 

 (0,396 + 6,320) [kW] * 1 200 [h/rok] *0,90 = 7 253,28 [kWh/rok] tj. 26,11 [GJ/rok] 

Roczna oszczędność energii finalnej EK: 48 327,25 

 – 7 253,28 = 9 853,92 [kWh/rok] 

Roczna oszczędność energii finalnej: ΔQo = 9 853,92 [kWh/rok] => 35,47 [GJ/rok] 

Roczna oszczędność kosztów energii finalnej 

Cena zakupu energii elektrycznej (zakup i dystrybucja bez opłat stałych) = 0,42161 [zł.brutto/kWh] 

Roczna oszczędność kosztów energii:  

9 853,92 [kWh/rok] * 0,42161 [zł.brutto/rok] = 4 154,51 [zł. brutto/rok] 

Roczna oszczędność kosztów energii: 4 154,51 [zł.brutto/rok] 

Szacunkowy koszt wymiany oświetlenia:  

Oprawy świetlne: 

Materiał: 44 [szt] x 13,45 [zł/szt] + 158 [szt] x 165,00 [zł/szt] = 26 661,80 [zł.brutto] 

Robocizna: 25% x 26 661,80 [zł.brutto] = 6 665,45 [zł.brutto] 

Automatyka sterująca oświetleniem: 15 000,00 [zł.brutto] 

Razem: 26 661,80 + 6 665,45 + 15 000,00 = 48 327,25 [zł.brutto] 

Szacunkowy koszt wymiany oświetlenia: 48 327,25 [zł.brutto] 

Czas zwrotu przedsięwzięcia 

Prosty czas zwrotu przedsięwzięcia SPBT =  
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SPBT (bez dotacji) = 48 327,25 [zł.brutto] / 4 154,51 [zł.brutto/rok] = 11,6 [lat] 

Uwaga: 

Wymiana oświetlenia powinna być poprzedzona wykonaniem projektu oświetlenia poszczególnych pomieszczeń w celu 
dostosowania do wymogów normy PN-EN 12464-1:2012 Technika świetlna. Oświetlenie miejsc pracy. na podstawie 

którego możliwe będzie dokładne oszacowanie kosztów inwestycji i oczekiwanych oszczędności. 

Tabela. Zestawienie efektów modernizacji opraw oświetleniowych 

Lp. Rodzaj danych Jednostka Wartość 

1 

Oszczędność energii finalnej EK 

[kWh/rok] 9 853,92 

2 [GJ/rok] 35,47 

3 [toe/rok]* 0,85 

4 

Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii 

pierwotnej (zasilanie z sieci 

elektroenergetycznej systemowej) 

wel 3,0 

5 

Oszczędność zużycia energii pierwotnej EP 

[kWh/rok] 29 561,76 

6 [GJ/rok] 106,41 

7 [toe/rok] 2,55 

8 Wskaźnik emisji CO2** 
[Mg/MWh] 

[kg/kWh] 

0,8315 

0,8315 

9 Szacowana wielkość redukcji emisji CO2** [kg/rok] 8 193,53 

10 Roczna oszczędność kosztów energii [zł.brutto/rok] 4 154,51 

11 Koszt przedsięwzięcia [zł.brutto] 48 327,25 

12 Czas zwrotu SPBT (bez dotacji) [lata] 11,6 

*1 toe = 41,868 [GJ] = 11,63 [MWh] 

** Dla energii elektrycznej, zakłada się, że wykazywana w tej pozycji tabeli energia elektryczna, pochodzi z polskiej sieci 
elektroenergetycznej. Dla tej sieci, wskaźnik emisji wynosi  0,8315 [Mg CO2/MWh] tj.0,230972 [Mg CO2/GJ]. 
Dla energii elektrycznej nie należy stosować współczynnika nakładu energii nieodnawialnej, gdyż zawiera on się we 
wskaźniku 0,8315 MgCo2/MWh.  
Link do komunikatu KOBIZE: 
http://www.kobize.pl/pl/article/2014/id/569/komunikat-dotyczacy-emisji-dwutlenku-wegla-przypadajacej-na-1-mwh-ene
rgii-elektrycznej  
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Załącznik nr 6. Zestawienie wyników termomodernizacji. 

Tabela. Tabela zbiorcza audytu. Redukcja energii oraz emisji CO2 

 

L

p 

 Nośnik energii 

w budynku 

Zakres 

modernizacji 

Koszt 

modernizacji 

brutto [zł.] 

Oszczędności 

 

SPBT 

bez 

dotacji 

Rok bazowy  

– stan przed 

modernizacją 

Okres eksploatacji – 

stan po modernizacji 
Redukcja 

 

Energia 

końcowa EK 

Energia 

pierwotna 

EP 

Emisja 

CO2  

dla EK 

 

Energia 

końcowa 

EK 

Energia 

pierwotna 

EP 

Emisja 

CO2  

dla EK 

 

Energia 

końcowa EK 

Energia 

pierwotna 

EP 

Emisja 

CO2  

dla EK 

[GJ/rok] 
[Mg/rok] 

% 

[GJ/rok] 
[Mg/rok] 

% 

[GJ/rok] 
[Mg/rok] 

% 

1 

Energia cieplna 

Termomoderni

zacja 

 

792 834,20 

19 247,51 

41,2 
EK=804,00 

EP=884,40 

E=76,47 

100% 

EK=188,71 

EP=211,82 

E=18,18 

23,8% 

ΔEK=615,29 

ΔEP=672,58 

ΔE=58,29 

76,2% 

2 

Energia 

elektryczna 

Oświetlenie 

LED 

 

48 327,25 

4 154,51 

11,6 
EK=69,36 

EP=208,08 

E=16,02 

100% 

EK=33,89 

EP=101,67 

E=7,83 

49,9% 

ΔEK=35,47 

ΔEP=106,41 

ΔE=8,19 

51,1% 

Razem: 

841 161,45 

23 402,02 

35,9 
EK=873,36 

EP=1092,48 

E=92,49 

100% 

EK=222,60 

EP=313,49 

E=26,01 

28,1% 

 

ΔEK=650,76 

ΔEP=778,99 

ΔEP=71,3% 

 

ΔE=66,48 

71,9% 
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Tabela. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego. 

Lp. Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

Wartość 

bazowa 

Wartość 

końcowa 
Redukcja 

Redukcja 

[%] 

1 

Ilość 

zaoszczędzonej 

energii cieplnej EK 

(c.o. + c.w.u) 

[GJ/rok] 804,00 188,71 615,29 76,5 

2 

Ilość 

zaoszczędzonej 

energii elektrycznej 

EK 

[GJ/rok] 

[MWh/rok] 

69,36 

19,27 

33,89 

9,41 

35,47 

9,85 
51,1 

3 

Łączne zmniejszenie 

zużycia energii 

końcowej EK 

(c.o.+c.w.u.+e.e.) 

[GJ/rok] 873,36 222,60 650,76 74,5 

4 

Zmniejszenie 

zużycia energii 

pierwotnej 

(c.o.+c.w.u.+e.e.) 

[GJ/rok] 1092,48 313,49 778,99 71,3 

5 

Szacowany roczny 

spadek emisji CO2 

dla EK 

(c.o.+c.w.u.+e.e.) 

[Mg/rok] 92,49 26,01 66,48 71,9 
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PODZIAŁ KOSZTÓW TERMOMODERNIZACJI 

Zgodnie z zasadami Programu 3.2.2 RPO WO 2014 – 2020 koszt termomodernizacji segmentu mieszkań nie 

stanowi kosztu kwalifikowanego. 

W oparciu o wytyczne do analogicznego Programu 3.2 RPO WP 2014 – 2020  

Budynek może stanowić przedmiot projektu w tym naborze, ale wydatki związane z modernizacją 

energetyczną pomieszczeń wynajmowanych pod działalność usługową, nie będą kwalifikowane do 

dofinansowania. Wyłączenie wydatków niekwalifikowanych może nastąpić: 

jako stosunek powierzchni użytkowej tych pomieszczeń do powierzchni użytkowej budynku. 

Link: 

http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/op-iii-czysta-energia/565-pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-naboru-wnioskow-

dla-dzialania-3-2-modernizacja-energetyczna-budynkow#w-budynku-użyteczności-publicznej-jst-w-wydzielonym-lokal

u-prowadzi-działalność-gospodarczą-podmiot-świadczący-usługi-protetyki-stomatologicznej-czy-wydatki-związane-z-t

ermomodernizacją-budynku-na-tej-powierzchni-będą-kwalifikowane 

W związku z powyższym podział kosztów termomodernizacji budynku wyniesie: 

 

Segment szkolny: 

Powierzchnia użytkowa: 1 684,25 [m2] tj. 91,379% powierzchni użytkowej całego budynku 

Koszt termomodernizacji (c.o.+c.w.u.): 792 834,20 [zł.brutto] * 91,379%  = 724 483,96 [zł.brutto] 

Koszt modernizacji oświetlenia (e.e.): 48 831,62 [zł.brutto] * 100,00%  = 48 831,62 [zł.brutto] 

Razem (c.o.+c.w.u.+e.e.): 724 483,96 + 48 831,62     = 773 315,58 [zł.brutto]  

 

Segment mieszkalny:  

Powierzchnia użytkowa: 158,90 [m2] tj. 8,621% powierzchni użytkowej całego budynku 

Koszt termomodernizacji (c.o.+c.w.u.) 792 834,20 [zł.brutto] * 8,621% = 68 350,24 [zł.brutto] 

 

 

http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/op-iii-czysta-energia/565-pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-naboru-wnioskow-dla-dzialania-3-2-modernizacja-energetyczna-budynkow#w-budynku-użyteczności-publicznej-jst-w-wydzielonym-lokalu-prowadzi-działalność-gospodarczą-podmiot-świadczący-usługi-protetyki-stomatologicznej-czy-wydatki-związane-z-termomodernizacją-budynku-na-tej-powierzchni-będą-kwalifikowane
http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/op-iii-czysta-energia/565-pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-naboru-wnioskow-dla-dzialania-3-2-modernizacja-energetyczna-budynkow#w-budynku-użyteczności-publicznej-jst-w-wydzielonym-lokalu-prowadzi-działalność-gospodarczą-podmiot-świadczący-usługi-protetyki-stomatologicznej-czy-wydatki-związane-z-termomodernizacją-budynku-na-tej-powierzchni-będą-kwalifikowane
http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/op-iii-czysta-energia/565-pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-naboru-wnioskow-dla-dzialania-3-2-modernizacja-energetyczna-budynkow#w-budynku-użyteczności-publicznej-jst-w-wydzielonym-lokalu-prowadzi-działalność-gospodarczą-podmiot-świadczący-usługi-protetyki-stomatologicznej-czy-wydatki-związane-z-termomodernizacją-budynku-na-tej-powierzchni-będą-kwalifikowane
http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/op-iii-czysta-energia/565-pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-naboru-wnioskow-dla-dzialania-3-2-modernizacja-energetyczna-budynkow#w-budynku-użyteczności-publicznej-jst-w-wydzielonym-lokalu-prowadzi-działalność-gospodarczą-podmiot-świadczący-usługi-protetyki-stomatologicznej-czy-wydatki-związane-z-termomodernizacją-budynku-na-tej-powierzchni-będą-kwalifikowane


 79 
 

Audyt energetyczny_ZSP Kórnica 

Analogicznie wyliczono podział redukcji energii EK i EP oraz redukcji emisji CO2 

 

Segment szkolny: 

Powierzchnia użytkowa: 1 684,25 [m2] tj. 91,379% powierzchni użytkowej całego budynku 

 

Energia końcowa EK 

Oszczędności EK (c.o.+c.w.u.): 615,29 [GJ/rok] * 91,379%  = 562,25 [GJ/rok] 

Oszczędności EK (e.e.): 42,20 [GJ/rok] * 100,00%   = 42,20 [GJ/rok] 

Razem EK (c.o.+c.w.u.+e.e.): 562,24 + 42,20    = 604,45 [GJ/rok] 

 

Emisja CO2 

Redukcja emisji CO2 (c.o.+c.w.u.):  = 51,00 [Mg/rok] 

Redukcja emisji CO2 (e.e.):               = 9,75 [Mg/rok] 

Razem redukcja CO2 (c.o.+c.w.u.+e.e.):  = 60,75 [Mg/rok] 

 

Segment mieszkalny:  

Powierzchnia użytkowa: 158,90 [m2] tj. 8,621% powierzchni użytkowej całego budynku 

 

Oszczędności EK (c.o.+c.w.u.):         = 53,04 [GJ/rok] 

Oszczędności EP (c.o.+c.w.u.):         = 57,98 [GJ/rok] 

Redukcja emisji CO2 (c.o.+c.w.u.):      = 5,73 [Mg/rok] 

 

 

 

 

Załącznik nr 7. Inwentaryzacja techniczno – budowlana budynku 


