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1. JEDNOSTAKA OPRACOWUJĄCA 
Przedmiotem opracowania jest Audyt Energetyczny Budynków: 

 

1. Budynek Szkolno – Przedszkolny w Komornikach, 

2. Budynek  Straży Pożarnej w Strzeleczkach. 

 

 

Niniejszy dokument opracował: 

 

EKO KIMS Magdalena Pochwała 

ul. Kościuszki 88A, 49-340 Lewin Brzeski 

tel. kom. +48 516 445 516 

biuro@ekokims.pl 

 

EKO KIMS Magdalena Pochwała oferuje usługi polegające na projektowaniu elementów związanych  

z branżą sanitarną, poszukiwaniu rozwiązań, które pomagają zmniejszyć zużycie energii w budynkach a tym samym 

obniżyć ich koszty eksploatacyjne.  
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2. CEL OPRACOWANIA 
 

Głównym celem opracowywanego Audytu Energetycznego jest dokonanie wariantowej analizy opłacalności 
proponowanych przedsięwzięć mogących wpłynąć na zmniejszenie zużycia energii i przyszłych kosztów związanych 
z utrzymywaniem gospodarki energetycznej w Budynku Straży Pożarnej w Strzeleczkach i Budynku Szkolno– 
Przedszkolnego w Komornikach przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiednich wymagań w zakresie warunków 
komfortu cieplnego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
 

Zakres rozpatrywanych wariantów w ramach Audytu Energetycznego obejmuje analizę opłacalności zastosowania: 

a) docieplenia ścian zewnętrznych, 

b) docieplenie stropów nad nieogrzewanymi pomieszczeniami, 

c) docieplenie stropów pod nieogrzewanymi pomieszczeniami, 

d) docieplenia stropodachów,  

e) wymiany stolarki okiennej, 

f) wymiany stolarki drzwiowej, 

g) modernizacji oświetlenia, 

h) instalacja paneli fotowoltaicznych. 

 



WRZESIEŃ 2019 

AUDYT ENERGETYCZNY          

S t r o n a  7 | 163 

3. CHARAKTERYSTYKA UŻYTKOWANIA OBIEKTÓW 

 

 Charakterystyka użytkowania obiektu – Budynek Straży Pożarnej w Strzeleczkach 

 

Budynek  Straży Pożarnej w Strzeleczkach zlokalizowany jest nieopodal głównej arterii w miejscowości Strzeleczki. 

Obiekt na chwilę obecną służy swoim przeznaczeniem jako strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzeleczkach 

oraz częściowo jako Świetlica Wiejska- Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach (pomieszczenia zlokalizowane na 

piętrze obiektu).  

 

 
 Orientacja Budynku Straży Pożarnej w Strzeleczkach1 

 

 Charakterystyka budowlana obiektu – Budynek Straży Pożarnej w Strzeleczkach 

 

Budynek wzniesiono w całości w technologii tradycyjnej. Posiada dwie kondygnacje nadziemne, strych nieużytkowy 

oraz piwnicę (część nieogrzewana obiektu). W części kondygnacji parterowej zlokalizowane są pomieszczenie 

techniczne Straży Pożarnej takie jak garaże samochodowe, pomieszczenie jadalni oraz dziennego pobytu. 

Kondygnacja ponad parterowa (+1) na chwilę obecną przeznaczono na potrzeby działania Gminnego Ośrodka Kultury 

– Świetlicy Wiejskiej.  

                                                             
1 https://www.googlemaps.com 
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 Elewacja wschodnia obiektu 

 
 

 Elewacja południowa obiektu 

 

 
 

 Elewacja północna obiektu 

 

 

 
 

 Elewacja zachodnia obiektu 

 

  



WRZESIEŃ 2019 

AUDYT ENERGETYCZNY          

S t r o n a  9 | 163 

 Charakterystyka użytkowania obiektu – Budynek Szkolno – Przedszkolny w Komornikach 

 

Budynek kompleksu Szkolno – Przedszkolnego zlokalizowany jest nieopodal Kościoła Rzymsko Katolickiego 

w Komornikach. Obiekt na chwilę obecną służy swoim przeznaczeniem jako Szkoła Podstawowa oraz Przedszkole 

w Komornikach.  

 

 
 Orientacja Budynku Szkolno – Przedszkolnego w Komornikach 2 

  

                                                             
2 https://www.googlemaps.com 
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 Charakterystyka budowlana obiektu – Budynek Szkolno – Przedszkolny w Komornikach 

 

Budynek wzniesiono w całości w technologii tradycyjnej. Zarówno część Przedszkolna jak i Szkolna posiadają dwie 

nadziemne kondygnacje oraz nieogrzewany poziom piwniczny. W części nieogrzewanej piwnicy zlokalizowano 

kotłownie grzewcze oraz magazynki bez stałej obsługi (składziki). W części parterowej oraz kondygnacji ponad 

parterowej zlokalizowane są pomieszczenia użyteczności publicznej takie jak: sale lekcyjne, sale zabaw, biblioteka 

i tym podobne. Budynek w części przedszkolnej posiada dach czterospadowy, pod którym znajduje się nieogrzewane 

poddasze. Część budynku przeznaczona na potrzeby szkoły posiada w swojej budowie stropodach słabo 

wentylowany. 
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 Elewacja północna obiektu – część 

przedszkolna 

 
 

 Elewacja wschodnia obiektu – część 

przedszkolna 

 

 
 

 Elewacja północna obiektu - część 

przedszkolna 

 

 

 

 
 Elewacja wschodnia obiektu – część szkolna 
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4. AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKÓW PODDANYCH TERMOMODERNIZACJI 
4.1. Budynek Straży Pożarnej w Strzeleczkach 

 Strona tytułowa audytu energetycznego 

1. Dane identyfikacyjne budynku 

1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 90’ 

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

Urząd Gminy Strzeleczki 1.4 Adres budynku 

Rynek 4 ul. Dworcowa 3A 

47-364 Strzeleczki 47-364 Strzeleczki 

77 407 66 60  OPOLSKIE 

PESEL:   

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

EKO KIMS Magdalena Pochwała 

ul. Kościuszki 88A 

49-340 Lewin Brzeski 

NIP: 914-144-49-62 REGON 368479084 

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

Sławomir Pochwała  

  

  ................... 

 podpis 

4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac 

Lp. Imię i nazwisko Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego 

1 Sławomir Pochwała Przygotowywanie dokumentacji audytorskiej 

5. Miejscowość: Komorniki  Data wykonania opracowania WRZESIEŃ 2019 

6. Spis treści 

4.1.1. Strona tytułowa audytu energetycznego 

4.1.2. Karta audytu energetycznego budynku 

4.1.3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych 

4.1.4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku 

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

4.1.6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 

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

4.1.8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia 

4.1.9. Zapotrzebowanie na energię końcową dla budynku wybranego wariantu optymalnego 
4.1.10. Zestawienie wskaźników efektywności energetycznej dla budynku wybranego wariantu  optymalnego 
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 Karta audytu energetycznego budynku 

 

Dane ogólne 
Stan przed 

termomodernizacją 
Stan po 

termomodernizacji 

1. Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna tradycyjna 

2. Liczba kondygnacji 2 2 

3. Kubatura części ogrzewanej [m  3] 1107,05 1107,05 

4. Powierzchnia netto budynku [m  2] 532,1 532,1 

5. Pow. ogrzewana części mieszkalnej [m 2] 0,00 0,00 

6. 
Pow. ogrzewana lokali użytkowych oraz innych 
pomieszczeń niemieszkalnych [m 2] 

351,06 351,06 

7. Liczba lokali mieszkalnych 0,00 0,00 

8. Liczba osób użytkujących budynek 10,00 10,00 

9. Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej Centralne Centralne 

10. Rodzaj systemu grzewczego budynku Centralne Centralne 

11. Współczynnik A/V [1/m] 0,51 0,51 

12. Inne dane charakteryzujące budynek 
Budynek wykonany z 

cegły pełnej. 
Budynek wykonany z 

cegły pełnej. 

Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane 
W/(m 2•K) 

Stan przed 
termomodernizacją 

Stan po 
termomodernizacji 

1. Ściany zewnętrzne 1,35; 1,35; 1,35 0,20; 0,19; 0,16 

2. 
Dach/stropodach/strop pod nieogrzewanymi poddaszami 
lub nad przejazdami 

4,13 4,13 

3. Strop nad piwnicą --- --- 

4. Podłoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych 0,64; 0,64 0,64; 0,64 

5. Okna zewnętrzne 2,50 0,90 

6. Drzwi zewnętrzne/bramy 3,50; 3,00; 4,00 3,50; 1,30; 1,30 

7. Stropy wewnętrzne 1,39; 1,39; 1,39 11,39; 0,13; 0,15 

8. Ściany na gruncie 1,41 1,41 

9. Stropy zewnętrzne 1,15; 1,15 0,23; 0,23 

10. Okna wewnętrzne 4,00 1,10 

11. Drzwi wewnętrzne 4,00 1,30 

Sprawności składowe systemu grzewczego i współczynniki 
uwzględniające przerwy w ogrzewaniu 

Stan przed 
termomodernizacją 

Stan po 
termomodernizacji 

1. Sprawność wytwarzania 0,820 0,650 

2. Sprawność przesyłu 0,800 0,960 

3. Sprawność regulacji i wykorzystania 0,770 0,930 
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4. Sprawność akumulacji 1,000 1,000 

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

6. Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby 1,000 0,950 

Sprawności składowe systemu przygotowania ciepłej wody 
użytkowej 

Stan przed 
termomodernizacją 

Stan po 
termomodernizacji 

1. Sprawność wytwarzania 0,900 0,880 

2. Sprawność przesyłu 0,600 0,800 

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

4. Sprawność akumulacji 1,000 0,850 

Charakterystyka systemu wentylacji 
Stan przed 

termomodernizacją 
Stan po 

termomodernizacji 

1. Rodzaj wentylacji 
Wentylacja 

grawitacyjna 
Wentylacja 

grawitacyjna 

2. Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza 
stolarka/kanały 

grawitacyjne 
stolarka/kanały 

grawitacyjne 

3. Strumień powietrza zewnętrznego [m3/h] 2261,70 2261,70 

4. Krotność wymian powietrza [1/h] 2,04 2,04 

Charakterystyka energetyczna budynku 
Stan przed 

termomodernizacją 
Stan po 

termomodernizacji 

1. Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 72,11 40,93 

2. Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kW] 0,87 0,87 

3. 
Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku 
(bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw 
w ogrzewaniu) [GJ/rok] 

408,69 174,54 

4. 
Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku 
(z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw 
w ogrzewaniu) [GJ/rok] 

809,10 285,73 

5. 
Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej 
wody użytkowej [GJ/rok] 

9,96 9,89 

6. 
Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na 
warunki sezonu standardowego (służące weryfikacji przyjętych 
składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] 

--- --- 

7. 
Zmierzone zużycie ciepła na przygotowanie ciepłej wody 
użytkowej (służące weryfikacji przyjętych składowych danych 
obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] 

--- --- 

8. 
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 
budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego 
i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2rok)] 

323,38 138,11 

9. 
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 
budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i 
przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2rok)] 

640,21 226,09 
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1. Koszt za 1 GJ ciepła do ogrzewania budynku *** [zł/GJ] 83,35 38,89 

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

0,00 0,00 

3. Koszt przygotowania 1 m3 ciepłej wody użytkowej *** [zł/m3] 28,35 19,83 

4. 
Koszt 1 MW mocy zamówionej na przygotowanie ciepłej 
wody użytkowej na miesiąc **** [zł/(MW•m-c)] 

0,00 0,00 

5. Miesięczna opłata abonamentowa [zł/m-c] 0,00 0,00 

6. Inne [zł] 0,00 0,00 

 
 
* 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 dystrybują i przesyłem jednostki energii. 
**** Stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem energii. 
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 Wykaz dokumentów i danych źródłowych 

 
4.1.3.1. 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. 
 
4.1.3.2. 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. 
 
4.1.3.3. Materiał przekazany przez inwestora 

 
1. Dokumentacja techniczna 
2. Informacje techniczne przekazane przez inwestora 
 
4.1.3.4. Wytyczne oraz uwagi inwestora 

 
Inwestor wyraził chęć przeprowadzenia audytu energetycznego w związku z pozyskaniem środków dofinansowania z 
programu RPO poddziałanie 3.2.2. na lata 2014-2020.  
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 Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku 

 

4.1.4.1. Ogólne dane techniczne 

 

Konstrukcja/technologia budynku - tradycyjna  

Kubatura budynku - 1620,53 m3 

Kubatura ogrzewania - 1107,05 m3 

Powierzchnia netto budynku - 532,10 m2 

Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej - 0,00 m2 

Współczynnik kształtu - 0,51 m -1 

Powierzchnia zabudowy budynku - 295,46 m2 

Ilość mieszkań - 0,00  

Ilość mieszkańców - 10,00  

 

4.1.4.2. Dane techniczne budynku 
 
 
Dokumentacja techniczna budynku znajduje się w załączniku stanowiącym integralną część audytu energetycznego. 
 
Usytuowanie budynku w stosunku do stron świata 
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4.1.4.3. Opis techniczny podstawowych elementów budynku 

 

1.1.1.1.1 Zbiorcza charakterystyka przegród budowlanych 

 

Ściany zewnętrzne 1,35; 1,35; 1,35 W/(m 2•K) 

Dach/stropodach 4,13 W/(m 2•K) 

Strop piwnicy --- W/(m 2•K) 

Okna 2,50 W/(m 2•K) 

Drzwi/bramy 3,50; 3,00; 4,00 W/(m 2•K) 

Okna połaciowe --- W/(m 2•K) 

Ściany wewnętrzne 1,20; 1,95; 1,20 W/(m 2•K) 

Stropy wewnętrzne 1,39; 1,39; 1,39 W/(m 2•K) 

Ściany na gruncie 1,41 W/(m 2•K) 

Stropy zewnętrzne 1,15; 1,15 W/(m 2•K) 

Podłogi na gruncie 0,64; 0,64 W/(m 2•K) 

Okna wewnętrzne 4,00 W/(m 2•K) 

Drzwi wewnętrzne 4,00 W/(m 2•K) 

Taryfy i opłaty 

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

Opłata za 1 GJ na ogrzewanie 45,00 zł/GJ 38,89 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 0,00 zł/m-c 0,00 zł/m-c 

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

Opłata za 1 GJ 45,00 zł/GJ 38,89 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 0,00 zł/m-c 

Obliczenia opłaty za 1 GJ energii na ogrzewanie w przypadku ogrzewania indywidualnego 

Rodzaj paliwa 
Cena 

jednostki 
paliwa 

% udział 
źródła 

Wartość opałowa 
Cena za 

GJ 
średnia ważona 

opłata za GJ 

Paliwo – ekogroszek 0,93zł 100% 0,023 GJ/kg 40,43zł 40,43zł 
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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 bez 
automatycznej regulacji miejscowej 

H,e = 0,770 

Akumulacja ciepła Brak zasobnika buforowego H,s = 1,000 

Czas ogrzewania w okresie 
tygodnia 

Liczba dni: 7 dni wt = 1,000 

Przerwy w ogrzewaniu w okresie 
doby 

Liczba godzin: Bez przerw wd = 1,000 

Sprawność całkowita systemu grzewczego H,tot = H,gH,dH,eH,s =  0,505 

Informacje uzupełniające 
dotyczące przerw w ogrzewaniu 

... 

Modernizacja systemu 
grzewczego po 1984 r. 

Instalacja nie była modernizowana po 1984 r. 
wymagany próg 
oszczędności:       

25% 

Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej 

Wytwarzanie ciepła 
Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem 
ciepłej wody użytkowej bez strat) W,g = 0,900 

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

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

Akumulacja ciepła Brak zasobnika ciepła W,s = 1,000 

Sprawność całkowita systemu c.w.u. W,tot = W,g W,d W,s W,e =  0,540 

 

 

Charakterystyka systemu wentylacji 

Rodzaj wentylacji Wentylacja grawitacyjna 

Sposób doprowadzania i 
odprowadzania powietrza 

stolarka/kanały grawitacyjne 

Strumień powietrza 
wentylacyjnego 

2261,70 

Krotność wymian powietrza 2,04 

 
Wentylacja w budynku zapewnia prawidłowe przewietrzanie. W okresie zimowym na skutek nadmiernego napływu 
powietrza zimnego mogą następować wysokie straty ciepła na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego. 



WRZESIEŃ 2019 

AUDYT ENERGETYCZNY          

S t r o n a  20 | 163 

 Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i 

przedsięwzięć termomodernizacyjnych 

Rodzaj przegrody lub instalacji Charakterystyka stanu istniejącego i możliwości poprawy 

Ściana zewnętrzna - SZ C 

Ściany zewnętrzne wzniesione z cegły pełnej gr. 40 cm. Otynkowane z dwóch stron. 
Ściany poddane będą termomodernizacji poprzez dociepleniem styropianem 
grubości 15 cm z uwagi na zachowanie cokołów. Styropian o podwyższonej 
odporności na działania mechaniczne. 

Strop zewnętrzny – STZ G 
Stropodach nad garażem nr 1 nieocieplony w stanie istniejącym. Planuje się 
wykonać docieplenie góry stropodachu warstwą styropapy. 

Ściana zewnętrzna - SZ 
Ściany zewnętrzne wzniesione z cegły pełnej gr. 40 cm. Otynkowane z dwóch stron. 
Ściany poddane będą termomodernizacji poprzez dociepleniem styropianem 
grubości 20 cm. 

Ściana zewnętrzna – SZ ZS 

Ściany zewnętrzne wzniesione z cegły pełnej gr. 40 cm. Otynkowane z dwóch stron. 
Ściany poddane będą termomodernizacji poprzez dociepleniem styropianem 
grubości 20 cm. Dodatkowo na ścianie przewiduje się montaż na stelażu wsporczym 
ściany roślinności. 

Podłoga na gruncie - PG Stan istniejący zadawalający. Brak prowadzonych działań modernizacyjnych. 

Strop wewnętrzny – STWP G 
Strop wewnętrzny bez izolacji cieplnej. Z uwagi na utrzymywanie niskiej temperatury 
w garażach, planuje się docieplenie stropu płytami PIR o grubości 10cm. 

Strop wewnętrzny - STWP 
Strop poniżej nieogrzewanego poddasza. Planuje się docieplić stop od góry 
układając warstwę styropianu oraz płyt OSB. 

Strop zewnętrzny – STZ W 
Stropodach nad wieżą nieocieplony w stanie istniejącym. Planuje się wykonać 
docieplenie góry stropodachu warstwą styropapy. 

Drzwi wewnętrzne - DW  
Drzwi wewnętrzne prowadzące do pomieszczeń garażowych. Zauważalne liczne 
nieszczelności. Planuje się wymianę drzwi  

Okno zewnętrzne - OZ 
Okna w stanie istniejącym wykonane w technologii PVC w roku 2008. Planuje się 
wymianę okien na okna o wsp. U= 0,9 wykonane w technologii PVC. 

Drzwi zewnętrzne - BR Bramy garażowe w stanie dobrym.  

Drzwi zewnętrzne - DZ 1 
Drzwi wykonane w technologii drewnianej. Miejscowe nieszczelności. Planuje się 
wymianę drzwi na drzwi o wsp. U= 1,3 wykonane w technologii PVC. 

Okno wewnętrzne - OW 1 
Luksfer wewnętrzni na garaż nr 3. Planuje się wymianę okien na okna o wsp. U= 1,1 
wykonane w technologii PVC. 

Drzwi zewnętrzne - DZ 2 
Drzwi wykonane w technologii drewnianej. Miejscowe nieszczelności. Planuje się 
wymianę drzwi na drzwi o wsp. U= 1,3 wykonane w technologii PVC 

System grzewczy 
Aktualnie obiekt ogrzewany jest za pomocą starego kotła na paliwo typu ekogroszek. 
Stan instalacji oceniono jako niedostateczny. Planuje się uwzględnić całą instalację w 
głębokiej termomodernizacji (wymiana całej instalacji). 

Instalacja ciepłej wody użytkowej 
Aktualnie obiekt zaopatrywany jest w c.w.u. za pomocą starego kotła elektrycznego. 
Stan instalacji oceniono jako niedostateczny. Planuje się uwzględnić całą instalację w 
głębokiej termomodernizacji (wymiana całej instalacji). 

Instalacja oświetlenia Budynek posiada oświetlenie tradycyjne, bez automatycznej regulacji natężenia. 
Planuje się modernizacje oświetlenia poprzez podmianę punktów świetlnych na LED. 

Instalacja fotowoltaiczna 

W chwili obecnej nie występuje instalacja fotowoltaiczna. Planuje się montaż budowę 
kompletniej instalacji fotowoltaicznej o mocy 3,07 kWp, składających się z 12 szt. 
Paneli fotowoltaicznych o wymiarach 1m x 1,6m. Instalacja umieszczona na dachu 
budynku. Powierzchnia czynna – 19,20 m2. 
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 Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia modernizacyjnego 

 

4.1.6.1. 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 Strop zewnętrzny – STZ W 

Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Styropapa, = 0,040 [W/(m•K)];  

Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 11,40m 2 

Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 11,40m 2 

Stopniodni: 2863,91 dzień•K/rok two= 12,00 oC tzo= -20,00 oC 

 

 Stan 
istniejący 

Wariant numer  

Wariant 1 
Wariant 
1.1 

Wariant 
1.2 

Opłata za 1 GJ Oz zł/GJ     

Opłata za 1 MW Om zł/(MW•m-c)     

Inne koszty, abonament Ab zł/m-c     

Grubość proponowanej dodatkowej 
izolacji b 

cm     

Współczynnik przenikania ciepła U W/(m2K)     

Opór cieplny R (m2K)/W     

Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m2K)/W     

Straty ciepła na przenikanie Q GJ     

Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW     

Roczna oszczędność kosztów  O zł/rok     

Cena jednostkowa usprawnienia Kj zł/m2     

Koszty realizacji usprawnienia Nu zł     

Prosty czas zwrotu SPBT lata     

 

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1.2 

 

Charakterystyka wariantu optymalnego:  

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 1402,20 zł 

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 11,61 lat 

Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 14 cm 

Informacje uzupełniające: 

... 
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Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie 

Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny - STWP 

Proponowany materiał dodatkowej izolacji: 
Wariant 1, Płyta styropianowa EPS 100-038 

PODŁOGA, = 0,038 [W/(m•K)];  

Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 174,69m 2 

Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 174,69m 2 

Stopniodni: 2220,00 dzień•K/rok two= 20,00 oC tzo= 10,00 oC 

 

 

 Stan 
istniejący 

Wariant numer  

Wariant 1 
Wariant 
1.1 

Wariant 
1.2 

Opłata za 1 GJ Oz zł/GJ     

Opłata za 1 MW Om zł/(MW•m-c)     

Inne koszty, abonament Ab zł/m-c     

Grubość proponowanej dodatkowej 
izolacji b 

cm     

Współczynnik przenikania ciepła U W/(m2K)     

Opór cieplny R (m2K)/W     

Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m2K)/W     

Straty ciepła na przenikanie Q GJ     

Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW     

Roczna oszczędność kosztów  O zł/rok     

Cena jednostkowa usprawnienia Kj zł/m2     

Koszty realizacji usprawnienia Nu zł     

Prosty czas zwrotu SPBT lata     

 

 

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 

 

Charakterystyka wariantu optymalnego:  

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 27932,93 zł 

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 14,66 lat 

Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 23 cm 

Informacje uzupełniające: 

... 
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Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie 

Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna – SZ C 

Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Płyta styropianowa 035, = 0,035 
[W/(m•K)];  

Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 24,60m 2 

Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 24,60m 2 

Stopniodni: 2220,35 dzień•K/rok two= 14,20 oC tzo= -20,00 oC 

 

 Stan 
istniejący 

Wariant numer  

Wariant 1 
Wariant 
1.1 

Wariant 
1.2 

Opłata za 1 GJ Oz zł/GJ     

Opłata za 1 MW Om zł/(MW•m-c)     

Inne koszty, abonament Ab zł/m-c     

Grubość proponowanej dodatkowej 
izolacji b 

cm     

Współczynnik przenikania ciepła U W/(m2K)     

Opór cieplny R (m2K)/W     

Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m2K)/W     

Straty ciepła na przenikanie Q GJ     

Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW     

Roczna oszczędność kosztów  O zł/rok     

Cena jednostkowa usprawnienia Kj zł/m2     

Koszty realizacji usprawnienia Nu zł     

Prosty czas zwrotu SPBT lata     

 

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 

 

Charakterystyka wariantu optymalnego:  

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 4841,28 zł 

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 19,28 lat 

Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 15 cm 

Informacje uzupełniające: 

... 
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Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie 

Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna - SZ 

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

= 0,036 [W/(m•K)];  

Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 375,44m 2 

Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 375,44m 2 

Stopniodni: 2885,59 dzień•K/rok two= 17,08 oC tzo= -20,00 oC 

 

 Stan 
istniejący 

Wariant numer  

Wariant 1 
Wariant 
1.1 

Wariant 
1.2 

Opłata za 1 GJ Oz zł/GJ     

Opłata za 1 MW Om zł/(MW•m-c)     

Inne koszty, abonament Ab zł/m-c     

Grubość proponowanej dodatkowej 
izolacji b 

cm     

Współczynnik przenikania ciepła U W/(m2K)     

Opór cieplny R (m2K)/W     

Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m2K)/W     

Straty ciepła na przenikanie Q GJ     

Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW     

Roczna oszczędność kosztów  O zł/rok     

Cena jednostkowa usprawnienia Kj zł/m2     

Koszty realizacji usprawnienia Nu zł     

Prosty czas zwrotu SPBT lata     

 

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 

 

Charakterystyka wariantu optymalnego:  

Koszt realizacji wariantu optymalnego:  

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 20,68 lat 

Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 16 cm 

Informacje uzupełniające: 

... 
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Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie 

Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny – STWP G 

Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Płyta dociepleń stropowych PIR, = 0,022 
[W/(m•K)];  

Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 94,05m 2 

Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 94,05m 2 

Stopniodni: 2220,00 dzień•K/rok two= 20,00 oC tzo= 10,00 oC 

 

 Stan 
istniejący 

Wariant numer  

Wariant 1 
Wariant 
1.1 

Wariant 
1.2 

Opłata za 1 GJ Oz zł/GJ     

Opłata za 1 MW Om zł/(MW•m-c)     

Inne koszty, abonament Ab zł/m-c     

Grubość proponowanej dodatkowej 
izolacji b 

cm     

Współczynnik przenikania ciepła U W/(m2K)     

Opór cieplny R (m2K)/W     

Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m2K)/W     

Straty ciepła na przenikanie Q GJ     

Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW     

Roczna oszczędność kosztów  O zł/rok     

Cena jednostkowa usprawnienia Kj zł/m2     

Koszty realizacji usprawnienia Nu zł     

Prosty czas zwrotu SPBT lata     

 

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1.2 

 

Charakterystyka wariantu optymalnego:  

Koszt realizacji wariantu optymalnego:  

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 20,44 lat 

Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 16 cm 

Informacje uzupełniające: 

... 
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Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie 

Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna – SZ ZS 

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

= 0,036 [W/(m•K)];  

Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 10,00m 2 

Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 10,00m 2 

Stopniodni: 2863,91 dzień•K/rok two= 16,00 oC tzo= -20,00 oC 

 

 Stan 
istniejący 

Wariant numer  

Wariant 1 
Wariant 
1.1 

Wariant 
1.2 

Opłata za 1 GJ Oz zł/GJ     

Opłata za 1 MW Om zł/(MW•m-c)     

Inne koszty, abonament Ab zł/m-c     

Grubość proponowanej dodatkowej 
izolacji b 

cm     

Współczynnik przenikania ciepła U W/(m2K)     

Opór cieplny R (m2K)/W     

Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m2K)/W     

Straty ciepła na przenikanie Q GJ     

Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW     

Roczna oszczędność kosztów  O zł/rok     

Cena jednostkowa usprawnienia Kj zł/m2     

Koszty realizacji usprawnienia Nu zł     

Prosty czas zwrotu SPBT lata     

 

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1.2 

 

Charakterystyka wariantu optymalnego:  

Koszt realizacji wariantu optymalnego:  

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 26,32 lat 

Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 20 cm 

Informacje uzupełniające: 

... 
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Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie 

Modernizacja przegrody Strop zewnętrzny – STZ G 

Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Styropapa, = 0,040 [W/(m•K)];  

Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 21,45m 2 

Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 21,45m 2 

Stopniodni: 1268,20 dzień•K/rok two= 10,00 oC tzo= -20,00 oC 

 

 Stan 
istniejący 

Wariant numer  

Wariant 1 
Wariant 
1.1 

Wariant 
1.2 

Opłata za 1 GJ Oz zł/GJ     

Opłata za 1 MW Om zł/(MW•m-c)     

Inne koszty, abonament Ab zł/m-c     

Grubość proponowanej dodatkowej 
izolacji b 

cm     

Współczynnik przenikania ciepła U W/(m2K)     

Opór cieplny R (m2K)/W     

Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m2K)/W     

Straty ciepła na przenikanie Q GJ     

Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW     

Roczna oszczędność kosztów  O zł/rok     

Cena jednostkowa usprawnienia Kj zł/m2     

Koszty realizacji usprawnienia Nu zł     

Prosty czas zwrotu SPBT lata     

 

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1.2 

 

Charakterystyka wariantu optymalnego:  

Koszt realizacji wariantu optymalnego:  

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 26,32 lat 

Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 14 cm 

Informacje uzupełniające: 

... 
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4.1.6.2. 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 DW 'Wentylacja grawitacyjna' 

Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 293,18 m 3/h 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 4,00m 2 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 4,00m 2 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 4,00m 2 

Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Brak osłonięcia cr = 1,2 ,cw = 1,00 

Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) 

Stopniodni: 1626,46 dzień•K/rok    i = 11,61 oC    e = -20,00 oC 

 

 Stan 
istniejący 

Wariant 
numer  

W1 

Opłata za 1 GJ zł/GJ   

Opłata za 1 MW zł/(MW•m-c)   

Inne koszty, abonament zł/m-c   

Współczynnik cm    

Współczynnik cr    

Współczynnik a    

Współczynnik przenikania ciepła U W/(m2K)   

Straty ciepła na przenikanie Q GJ   

Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW   

Roczna oszczędność kosztów O zł/rok   

Cena jednostkowa wymiany okien 
lub drzwi 

zł/m2   

Koszt realizacji wymiany okien lub 
drzwi Nok 

zł   

Koszt realizacji modernizacji 
wentylacji Nw 

zł   

Prosty czas zwrotu SPBT lata   

 
Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 

 

Charakterystyka wariantu optymalnego:  

Koszt realizacji wariantu optymalnego:  

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 12,82 lat 

Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) 

Modernizacja systemu wentylacji 

U= 1,30 

Informacje uzupełniające: 

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

Modernizacja przegrody OW 1 'Wentylacja grawitacyjna' 

Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 83,16 m 3/h 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 2,04m 2 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 2,04m 2 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 2,04m 2 

Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Brak osłonięcia cr = 1,2 ,cw = 1,00 

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

Stopniodni: 2354,22 dzień•K/rok    i = 14,89 oC    e = -20,00 oC 

 

 Stan 
istniejący 

Wariant 
numer  

W1 

Opłata za 1 GJ zł/GJ   

Opłata za 1 MW zł/(MW•m-c)   

Inne koszty, abonament zł/m-c   

Współczynnik cm    

Współczynnik cr    

Współczynnik a    

Współczynnik przenikania ciepła U W/(m2K)   

Straty ciepła na przenikanie Q GJ   

Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW   

Roczna oszczędność kosztów O zł/rok   

Cena jednostkowa wymiany okien 
lub drzwi 

zł/m2   

Koszt realizacji wymiany okien lub 
drzwi Nok 

zł   

Koszt realizacji modernizacji 
wentylacji Nw 

zł   

Prosty czas zwrotu SPBT lata   

 
Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 

 

Charakterystyka wariantu optymalnego:  

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 15,44 lat 

Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) 

Modernizacja systemu wentylacji 

U= 1,10 

Informacje uzupełniające: 

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

Modernizacja przegrody OZ 'Wentylacja grawitacyjna' 

Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 879,92 m 3/h 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 54,31m 2 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 54,31m 2 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 54,31m 2 

Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Brak osłonięcia cr = 1,2 ,cw = 1,00 

Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) 

Stopniodni: 2608,22 dzień•K/rok    i = 16,04 oC    e = -20,00 oC 

 

 Stan 
istniejący 

Wariant 
numer  

W1 

Opłata za 1 GJ zł/GJ   

Opłata za 1 MW zł/(MW•m-c)   

Inne koszty, abonament zł/m-c   

Współczynnik cm    

Współczynnik cr    

Współczynnik a    

Współczynnik przenikania ciepła U W/(m2K)   

Straty ciepła na przenikanie Q GJ   

Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW   

Roczna oszczędność kosztów O zł/rok   

Cena jednostkowa wymiany okien 
lub drzwi 

zł/m2   

Koszt realizacji wymiany okien lub 
drzwi Nok 

zł   

Koszt realizacji modernizacji 
wentylacji Nw 

zł   

Prosty czas zwrotu SPBT lata   

 
Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 

 

Charakterystyka wariantu optymalnego:  

Koszt realizacji wariantu optymalnego:  

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 18,25 lat 

Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) 

Modernizacja systemu wentylacji 

U= 0,90 

Informacje uzupełniające: 

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

Modernizacja przegrody DZ 2 'Wentylacja grawitacyjna' 

Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 13,84 m 3/h 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 2,09m 2 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 2,09m 2 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 2,09m 2 

Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Brak osłonięcia cr = 1,2 ,cw = 1,00 

Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) 

Stopniodni: 3488,20 dzień•K/rok    i = 20,00 oC    e = -20,00 oC 

 

 Stan 
istniejący 

Wariant 
numer  

W1 

Opłata za 1 GJ zł/GJ   

Opłata za 1 MW zł/(MW•m-c)   

Inne koszty, abonament zł/m-c   

Współczynnik cm    

Współczynnik cr    

Współczynnik a    

Współczynnik przenikania ciepła U W/(m2K)   

Straty ciepła na przenikanie Q GJ   

Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW   

Roczna oszczędność kosztów O zł/rok   

Cena jednostkowa wymiany okien 
lub drzwi 

zł/m2   

Koszt realizacji wymiany okien lub 
drzwi Nok 

zł   

Koszt realizacji modernizacji 
wentylacji Nw 

zł   

Prosty czas zwrotu SPBT lata   

 
Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 

 

Charakterystyka wariantu optymalnego:  

Koszt realizacji wariantu optymalnego:  

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 25,31 lat 

Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) 

Modernizacja systemu wentylacji 

U= 1,30 

Informacje uzupełniające: 

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

Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 

Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 34,92 m 3/h 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 6,05m 2 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 6,05m 2 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 6,05m 2 

Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Brak osłonięcia cr = 1,2 ,cw = 1,00 

Stan istniejący: Stolarka szczelna ( 0,5 < a < 1 ) 

Stopniodni: 3488,20 dzień•K/rok    i = 20,00 oC    e = -20,00 oC 

 

 Stan 
istniejący 

Wariant 
numer  

W1 

Opłata za 1 GJ zł/GJ   

Opłata za 1 MW zł/(MW•m-c)   

Inne koszty, abonament zł/m-c   

Współczynnik cm    

Współczynnik cr    

Współczynnik a    

Współczynnik przenikania ciepła U W/(m2K)   

Straty ciepła na przenikanie Q GJ   

Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW   

Roczna oszczędność kosztów O zł/rok   

Cena jednostkowa wymiany okien 
lub drzwi 

zł/m2   

Koszt realizacji wymiany okien lub 
drzwi Nok 

zł   

Koszt realizacji modernizacji 
wentylacji Nw 

zł   

Prosty czas zwrotu SPBT lata   

 
Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 

 

Charakterystyka wariantu optymalnego:  

Koszt realizacji wariantu optymalnego:  

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 38,23 lat 

Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) 

Modernizacja systemu wentylacji 

U= 1,30 

Informacje uzupełniające: 

... 

 



WRZESIEŃ 2019 

AUDYT ENERGETYCZNY          

S t r o n a  33 | 163 

4.1.6.3. Ocena opłacalności i wybór wariantu prowadzącego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na 

przygotowanie ciepłej wody użytkowej 

 
1.1.1.1.2 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/m3] 1000 1000 

Temperatura ciepłej wody θW [°C] 55 55 

Temperatura zimnej wody θO [°C] 10 10 

Współczynnik korekcyjny kR [-] 0,70 0,70 

Powierzchnia o regulowanej temperaturze Af [m2] 351,06 351,06 

Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. VWI [dm3/(m2·doba] 0,35 0,35 

Czas użytkowania τ [h] 24,00 24,00 

Współczynnik godzinowej nierównomierności Nh [-] 3,24 3,24 

Sprawność wytwarzania ηW,g [-] 0,99 0,88 

Sprawność przesyłu ηW,d [-] 0,60 0,80 

Sprawność akumulacji ciepła ηW,s [-] 1,00 0,85 

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła Qcw [GJ/rok] 9,96 9,89 

Max moc cieplna qcwu [kW] 0,87 0,87 

 
1.1.1.1.3 Ocena opłacalności modernizacji instalacji cwu 

 

 Stan istniejący Wariant 1 

Opłata za 1 GJ [zł/GJ]   

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

Inne koszty, abonament [zł]   

Roczna oszczędność kosztów O [zł/a]   

Koszt modernizacji Nu [zł]   

SPBT [lat]   

 
1.1.1.1.4 Uproszczona kalkulacja kosztów modernizacji instalacji cwu dla wariantu optymalnego 

 

Planowane usprawnienia: Nakłady 

Modernizacja instalacji cw.u. Zastosowanie cyrkulacji oraz izolacji przewodów z ciepłą wodą.  

Zakup oraz montaż zasobnika ciepła  

---  

Suma:  
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1.1.1.1.5 Opis zastosowanych ulepszeń dotyczących poprawy sprawności systemu c.w.u. 
 

Usprawnienia termomodernizacyjne Opis zastosowanych usprawnień 

Ulepszenie sprawności wytwarzania g Zmiana źródła ciepła na kocioł zasilany biomasą (pellet)  

Ulepszenie sprawności przesyłu d 
Planuje się wymianę instalacji rurociągów c.w.u. wraz z 
zastosowaniem izolacji cieplnej. 

Ulepszenie sprawności akumulacji s Zakup oraz montaż nowego zasobnika ciepła 
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4.1.6.4. Ocena opłacalności i wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego 

sprawność cieplną systemu grzewczego 

 
1.1.1.1.6 Ocena opłacalności modernizacji instalacji grzewczej 

 

 Stan istniejący Wariant 1 

Opłata za 1 GJ na ogrzewanie [zł/GJ]   

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

Inne koszty, abonament [zł]   

Sezonowe zapotrzebowanie na energię użytkową [GJ]  

Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [MW]  

Sprawność systemu grzewczego    

Roczna oszczędność kosztów O [zł/a]   

Koszt modernizacji [zł]   

SPBT [lat]   

 
Informacje uzupełniające: 
 
Przeprowadzona modernizacja w głównej mierze opiera się na wymianie starego kotła zasilanego paliwem typu 
ekogroszek na kocioł zasilany biomasą (kocioł pelletowy). 
 
1.1.1.1.7 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 0,650 

Przesyłania ciepła, np. izolacja pionów zasilających H,d 0,960 

Regulacji systemu ogrzewczego, np. wprowadzenie automatyki pogodowej H,e 0,930 

Akumulacji ciepła, np. wprowadzenie zasobnika buforowego H,s 1,000 

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 0,580 
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1.1.1.1.8 Uproszczona kalkulacja kosztów przedsięwzięcia poprawiającego sprawność systemu grzewczego 
 

Planowane usprawnienia: Nakłady 

Zakup, montaż kotła dwufunkcyjnego na biomasę  

Izolacja przewodów grzewczych (pionu, rozprowadzeń)  

Modernizacja odbiorników ciepła. Montaż głowic termostatycznych na grzejnikach.  

Suma:  

 
1.1.1.1.9 Opis zastosowanych ulepszeń dotyczących poprawy sprawności systemu grzewczego 

 

Usprawnienia termomodernizacyjne Opis zastosowanych usprawnień 

Ulepszenie sprawności wytwarzania g 

Zakup, montaż kotła dwufunkcyjnego na biomasę. 
Odłączenie od użytkowania istniejącego kotła węglowego 
(ekogroszek). 

Ulepszenie sprawności przesyłu d 
Zastosowanie izolacji cieplnej na elementach 
przesyłowych (rurociągach). 

Ulepszenie sprawności regulacji e 
Zakup, oraz montaż głowic termostatycznych na 
rekuperatorach ciepła. 

Ulepszenie sprawności akumulacji s Brak zbiornika akumulacyjnego. 

Ulepszenie dotyczące przerw w ogrzewaniu wt i wd Zastosowanie zaworów termostatycznych. 
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4.1.6.5. Obliczenia zaoszczędzonej energii elektrycznej – modernizacja oświetlenia3 

 

Lp. Opis 
Stan 

istniejący 

Stan 

projektowany 

Oświetlenie 

LED 

Jednostka 

1. 
Moc zainstalowana opraw oświetlenia 

podstawowego 
3 836,0 1524,50 W 

2. Powierzchnia użytkowa pomieszczeń 532,10 532,10 m2 

3. 
Jednostkowa moc opraw oświetlenia 

budynku 
7,20 2,87 W/m2 

4. 
Współczynnik uwzględniający obniżenie 

poziomu natężenia oświetlenia do poziomu 
wymaganego 

1,0 1,0 FC 

5. 
Współczynnik uwzględniający obecność 

pracowników w miejscu pracy 
1,0 1,0 FO 

6. 
Współczynnik uwzględniający wpływ 

światła dziennego 
1,0 1,0 FD 

7. 
Roczne odniesieniowe czasy użytkowania 

oświetlenia w budynku 
1800,0 1800,0 h/rok 

8. 
Roczne jednostkowe zużycie energii do 

oświetlenia ocenianego budynku 
12,97 5,16 

kWh/m2 x 

rok 

9. 
Roczne zapotrzebowanie na energię 

końcową dostarczaną do budynku dla 
wbudowanej instalacji oświetlenia 

6 904,80 2 744,1 kWh/rok 

10. Jednostkowa opłata za energie elektryczną 0,47 0,47 Zł/kWh 

11. 
Roczne oszczędności kosztów zużycia 

energii elektrycznej na potrzeby 
oświetlenia 

--  Zł/rok 

12. Koszt modernizacji oświetlenia  --  zł 

13. Prosty czas zwrotu --  lat 

 

                                                             
3 Audyt energetyczny oświetlenia w załączniku „Audyt Energetyczny Oświetlenia – Ochotnicza Straż Pożarna w Strzeleczkach”. 
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1.1.1.1.10 Obliczenia zaoszczędzonej energii elektrycznej – instalacja fotowoltaiczna4 

 

Lp. Opis 
Stan 

istniejący 

Stan 

projektowany 

Instalacja PV 

Jednostka 

1. Moc zainstalowana   3 070,0 Wp 

2. Powierzchnia użytkowa pomieszczeń -- 532,10 m2 

3. Jednostkowa moc instalacji budynku -- 5,77 W/m2 

4. Jednostkowa opłata za energie elektryczną -- 0,47 Zł/kWh 

5. 
Roczne oszczędności kosztów zużycia 

energii elektrycznej na potrzeby 
oświetlenia 

--  Zł/rok 

6. Koszt instalacji fotowoltaicznej  --  zł 

7. Prosty czas zwrotu --  lat 

 

                                                             
4 Audyt energetyczny instalacji fotowoltaicznej w załączniku „Audyt Energetyczny Oświetlenia – Ochotnicza Straż Pożarna w 

Strzeleczkach”. 
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 Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu 

przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. 

 

4.1.7.1. 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 

Planowany koszt 
robót 

SPBT 

[zł] [lat] 
 

(zestawienie wybranych wariantów we wszystkich obszarach opracowywanych dla projektu, w tym: 
zmierzających do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło w wyniku zmniejszenia strat przenikania przez 
przegrody budowlane, modernizacji systemu wentylacji, modernizacji systemu przygotowania c.w.u., 
modernizacji systemu ogrzewania, modernizacji systemu oświetlenia uszeregowane wg rosnącej wartości 
SPBT)  
 

1. Modernizacja oświetlenia   

2. Modernizacja przegrody Strop zewnętrzny - STZ W   

3. Modernizacja przegrody DW  'Wentylacja grawitacyjna' - DW   

4. Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny - STW P   

5. Modernizacja przegrody OW 1 'Wentylacja grawitacyjna' - OW1   

6. Modernizacja przegrody OZ 'Wentylacja grawitacyjna' - OZ   

7. Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna - SZ C   

8. Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny - STWP G   

9. Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna - SZ   

10. Instalacja fotowoltaiczna   

11. Modernizacja przegrody DZ 2 'Wentylacja grawitacyjna' - DZ2   

12. Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna - SZ ZS   

13. Modernizacja przegrody Strop zewnętrzny - STZ G   

14. Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' - DZ1   

15. Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej   

 

16. Modernizacja systemu grzewczego   

17. Koszt całościowy    
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4.1.7.2. Określenie kosztów poszczególnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Tabela zestawienia wszystkich wariantów i wyboru optymalnego przedsięwzięcia modernizacyjnego dla budynku 
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 Opis optymalnego wariantu przedsięwzięcia 

 

Na podstawie przeprowadzonej analizy został wybrany wariant W1 jako optymalny wariant przedsięwzięcia 
modernizacyjnego dla ocenianego budynku.  
 
Wariant ten obejmuje następujące usprawnienia modernizacyjne przewidziane do realizacji w budynku:  
 
- modernizacje układu wytwarzania, przesyłu oraz regulacji systemu CO, 
- modernizacje układu wytwarzania, przesyłu oraz regulacji systemu c.w.u., 
- docieplenie ścian zewnętrznych, 
- docieplenie ścian zewnętrznych wraz z zabudową „zielonej ściany”, 
- docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem, 
- docieplenie stropodachów wieży pożarniczej oraz części pomieszczenia garażu, 
- wymianę stolarki okiennej (zewnętrznej i wewnętrznej), 
- wymianę stolarki drzwiowej (zewnętrznej i wewnętrznej), 
- modernizacje oświetlenia, 
- instalację paneli fotowoltaicznych. 
 

 Zapotrzebowanie na energię końcową dla budynku dla wybranego wariantu optymalnego 

 

 
 

Wariant modernizacyjny Stan przed modernizacją Stan po modernizacji

GJ/rok 809,10 285,73

kWh/rok 224 750,00 79 369,44

GJ/rok 9,96 9,89

kWh/rok 2 766,67 2 747,22

GJ/rok 0,00

kWh/rok 0,00

GJ/rok 24,86 9,88

kWh/rok 6 904,80 2 744,10

Oszczędność energii końcowej % --- 63,80

Ogrzewanie + wentylacja

Ciepła woda użutkowa

Energia elektryczna - fotowoltaika Brak

Energia elektryczna - oświetlenie
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 Zestawienie wskaźników efektywności energetycznej dla budynku wybranego wariantu optymalnego 

 

 
 

 
Emisja CO2 ze spalania biomasy nie wlicza się do sumy emisji ze spalania paliw, zgodnie zasadami Wspólnotowego 
handlu uprawnieniami do emisji oraz IPCC. Podejście to jest równoważne stosowaniu zerowego wskaźnika emisji dla 
biomasy.  

 

Przyjęty wskaźnik emisji CO2 dla energii cieplnej Wg. Tab. 3.1. Wskaźniki dla Węgla kamiennego („Wskaźniki emisji 
zanieczyszczeń ze spalania paliw – kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW”) dla istniejącego kotła na paliwo stałe 
typy węgiel kamienny  przyjęto wartość CO2  1850 000 g/Mg. 
 
Wartość obliczeniowa zużytego paliwa (węgiel kamienny) – 31,53 Mg/rok 

 

Obliczenia: E= BxW= 31,53 Mg x 1850 000 g/Mg= 350150000g= 58,33 Mg CO2/rok  
 

 

Wskaźniki emisyjności energii elektrycznej odniesione do energii u odbiorcy końcowego – 778,0 kgCO2/MWh. – 

216,11 kg/GJ 

Wariant modernizacyjny
Stan przed 

modernizacją

Stan po 

modernizacji

Oszczędności energii 

/ redukcja 

zanieczyszczeń

GJ/rok 819,06 295,62 523,44

kWh/rok 227 516,67 82 116,67 145 400,00

GJ/rok 24,86 9,88 14,98

kWh/rok 6 904,80 2 744,10 4 160,70

GJ/rok 0,00 -8,97 8,97

kWh/rok 0,00 -2 492,63 2 492,63

GJ/rok 975,54 2,72 972,82

kWh/rok 270 982,73 754,41 270 228,32

Roczna emisja gazów cieplarnianych ton CO2/rok 63,70 0,20 63,51

Redukcja emisji pyłów PM10 kg/rok 155,62
Kocioł na biomasę = 

0,00
155,62

Redukcja emisji pyłów PM2,5 kg/rok 139,24
Kocioł na biomasę = 

0,00
139,24

Zapotrzebowanie na energię cieplną

Zapotrzebowanie na energię elektryczną

Rozczne zużycie energii pierwotnej

Instalacja PV
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4.2. Budynek Szkolno – Przedszkolny w Komornikach 

 Strona tytułowa audytu energetycznego 

1. Dane identyfikacyjne budynku 

1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 90’ 

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

Urząd Gminy Strzeleczki 1.4 Adres budynku 

Rynek 4 ul. Szkolna 4 

47-364 Strzeleczki 47-364 Strzeleczki 

77 407 66 60  OPOLSKIE 

PESEL:   

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

EKO KIMS Magdalena Pochwała 

ul. Kościuszki 88A 

49-340 Lewin Brzeski 

NIP: 914-144-49-62 REGON 368479084 

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

Sławomir Pochwała  

  

  ................... 

 podpis 

4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac 

Lp. Imię i nazwisko Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego 

1 Sławomir Pochwała Przygotowywanie dokumentacji audytorskiej 

5. Miejscowość: Komorniki  Data wykonania opracowania WRZESIEŃ 2019 

6. Spis treści 

4.2.1. Strona tytułowa audytu energetycznego 

4.2.2. Karta audytu energetycznego budynku 

4.2.3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych 

4.2.4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku 

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

4.2.6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 

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

4.2.8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia 

4.2.9. Zapotrzebowanie na energię końcową dla budynku wybranego wariantu optymalnego 
4.2.10. Zestawienie wskaźników efektywności energetycznej dla budynku wybranego wariantu  optymalnego 
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 Karta audytu energetycznego budynku 

 
 

Dane ogólne 
Stan przed 

termomodernizacją 
Stan po 

termomodernizacji 

1. Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna tradycyjna 

2. Liczba kondygnacji 3 3 

3. Kubatura części ogrzewanej [m  3] 3709,45 3709,45 

4. Powierzchnia netto budynku [m  2] 1 693,30 1 693,30 

5. Pow. ogrzewana części mieszkalnej [m 2] 0,00 0,00 

6. 
Pow. ogrzewana lokali użytkowych oraz innych 
pomieszczeń niemieszkalnych [m 2] 

1 201,34 1 201,34 

7. Liczba lokali mieszkalnych 0,00 0,00 

8. Liczba osób użytkujących budynek 30 30 

9. Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej Centralne Centralne 

10. Rodzaj systemu grzewczego budynku Centralne Centralne 

11. Współczynnik A/V [1/m] 0,42 0,42 

12. Inne dane charakteryzujące budynek 
Budynek wykonany z 

cegły pełnej. 
Budynek wykonany z 

cegły pełnej. 

Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane 
W/(m 2•K) 

Stan przed 
termomodernizacją 

Stan po 
termomodernizacji 

1. Ściany zewnętrzne 1,35; 1,35; 1,26 1,35; 0,16; 0,16 

2. Dach 4,13 4,13 

3. Strop nad piwnicą 1,16 0,14 

4. Podłoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych 0,64 0,64 

5. Okna, drzwi balkonowe 3,00; 3,00 0,90; 3,00 

6. Drzwi zewnętrzne/bramy 4,00; 4,00; 4,00; 4,00 1,30; 1,30; 1,30; 1,30 

7. Stropy wewnętrzne 1,39; 1,39 0,15; 1,39 

8. Ściany na gruncie 1,41 1,41 

9. Stropy zewnętrzne 1,62 0,15 

Sprawności składowe systemu grzewczego i współczynniki 
uwzględniające przerwy w ogrzewaniu 

Stan przed 
termomodernizacją 

Stan po 
termomodernizacji 

1. Sprawność wytwarzania 0,910 0,850 

2. Sprawność przesyłu 0,800 0,960 

3. Sprawność regulacji i wykorzystania 0,770 0,930 

4. Sprawność akumulacji 1,000 1,000 

5. Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 0,850 0,850 
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 Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby 1,000 0,950 

Sprawności składowe systemu przygotowania ciepłej wody 
użytkowej 

Stan przed 
termomodernizacją 

Stan po 
termomodernizacji 

1. Sprawność wytwarzania 0,880 0,880 

2. Sprawność przesyłu 0,600 0,800 

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

4. Sprawność akumulacji 0,800 0,850 

Charakterystyka systemu wentylacji 
Stan przed 

termomodernizacją 
Stan po 

termomodernizacji 

1. Rodzaj wentylacji 
Wentylacja 

grawitacyjna 
Wentylacja 

grawitacyjna 

2. Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza 
stolarka/kanały 

grawitacyjne 
stolarka/kanały 
grawitacyjne 

3. Strumień powietrza zewnętrznego [m3/h] 5403,67 5403,67 

4. Krotność wymian powietrza [1/h] 1,46 1,46 

Charakterystyka energetyczna budynku 
Stan przed 

termomodernizacją 
Stan po 

termomodernizacji 

1. Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 206,43 110,52 

2. Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kW] 12,57 12,57 

3. 
Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku 
(bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i 
przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 

1668,85 832,36 

4. 
Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania 
budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu 
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 

2530,54 885,68 

5. 
Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania 
ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] 

86,03 60,72 

6. 

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

--- --- 

7. 
Zmierzone zużycie ciepła na przygotowanie ciepłej wody 
użytkowej (służące weryfikacji przyjętych składowych 
danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] 

--- --- 

8. 
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do 
ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności 
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2rok)] 

385,88 192,46 

9. 
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do 
ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności 
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2rok)] 

585,12 204,79 

10** Udział odnawialnych źródeł energii [%] 0,00 100,00 

Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu) 
Stan przed 

termomodernizacją 
Stan po 

termomodernizacji 
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1. Koszt za 1 GJ ciepła do ogrzewania budynku *** [zł/GJ] 83,35 38,89 

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

0,00 0,00 

3. Koszt przygotowania 1 m3 ciepłej wody użytkowej *** [zł/m3] 44,30 23,68 

4. 
Koszt 1 MW mocy zamówionej na przygotowanie ciepłej 
wody użytkowej na miesiąc **** [zł/(MW•m-c)] 

0,00 0,00 

5. Miesięczna opłata abonamentowa [zł/m-c] 0,00 0,00 

6. Inne [zł] 0,00 0,00 

 

 
* 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 dystrybują i przesyłem jednostki energii. 
**** Stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem energii. 
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 Wykaz dokumentów i danych źródłowych 

 
4.2.3.1. 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. 
 
4.2.3.2. 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. 
 
4.2.3.3. Materiał przekazany przez inwestora 

 
1. Dokumentacja techniczna 
2. Informacje techniczne przekazane przez inwestora 
 
4.2.3.4. Wytyczne oraz uwagi inwestora 

 
Inwestor wyraził chęć przeprowadzenia audytu energetycznego w związku z pozyskaniem środków dofinansowania z 
programu RPO poddziałanie 3.2.2. na lata 2014-2020.  
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 Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku 

 

4.2.4.1. Ogólne dane techniczne 

 

Konstrukcja/technologia budynku - tradycyjna  

Kubatura budynku - 5306,58 m3 

Kubatura ogrzewania - 3709,45 m3 

Powierzchnia netto budynku - 1 693,30 m2 

Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej - 0,00 m2 

Współczynnik kształtu - 0,42 m -1 

Powierzchnia zabudowy budynku - 723,94 m2 

Ilość mieszkań - 0,00  

 

4.2.4.2. Dane techniczne budynku 

 
 
Dokumentacja techniczna budynku znajduje się w załączniku stanowiącym integralną część audytu energetycznego. 
 
Usytuowanie budynku w stosunku do stron świata 
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4.2.4.3. Opis techniczny podstawowych elementów budynku 

 

1.1.1.1.11 Zbiorcza charakterystyka przegród budowlanych 

 

Ściany zewnętrzne 1,35; 1,26 W/(m 2•K) 

Dach/stropodach 4,13 W/(m 2•K) 

Strop piwnicy 1,16 W/(m 2•K) 

Okna 3,00 W/(m 2•K) 

Drzwi/bramy 4,00 W/(m 2•K) 

Okna połaciowe --- W/(m 2•K) 

Ściany wewnętrzne 1,30; 1,95 W/(m 2•K) 

Stropy wewnętrzne 1,39 W/(m 2•K) 

Ściany na gruncie 1,41 W/(m 2•K) 

Stropy zewnętrzne 1,62 W/(m 2•K) 

Podłogi na gruncie 0,64 W/(m 2•K) 

Taryfy i opłaty 

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

Opłata za 1 GJ na ogrzewanie 83,35 zł/GJ 38,89 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 0,00 zł/m-c 0,00 zł/m-c 

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

Opłata za 1 GJ 83,34 zł/GJ 38,89 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 0,00 zł/m-c 

Obliczenia opłaty za 1 GJ energii na ogrzewanie w przypadku ogrzewania indywidualnego 

Rodzaj paliwa 
Cena 

jednostki 
paliwa 

% udział 
źródła 

Wartość opałowa 
Cena za 

GJ 
średnia ważona 

opłata za GJ 

Paliwo - Olej opałowy [litr] 3,15zł 100% 0,038 GJ/l 83,34zł 83,34zł 

Charakterystyka systemu grzewczego 

Wytwarzanie 

Kotły niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub ciekłe, z 
zamkniętą komorą spalania i palnikiem modulowanym, o 
mocy nominalnej powyżej 50 do 120 kW H,g = 0,910 

Paliwo - olej opałowy 

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

H,d = 0,800 
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przestrzeni nieogrzewanej 

Regulacja systemu grzewczego 
Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub 
płytowymi w przypadku regulacji centralnej bez 
automatycznej regulacji miejscowej 

H,e = 0,770 

Akumulacja ciepła Brak zasobnika buforowego H,s = 1,000 

Czas ogrzewania w okresie 
tygodnia 

Liczba dni: 5 dni wt = 0,850 

Przerwy w ogrzewaniu w okresie 
doby 

Liczba godzin: Bez przerw wd = 1,000 

Sprawność całkowita systemu grzewczego H,tot = H,gH,dH,eH,s =  0,561 

Informacje uzupełniające 
dotyczące przerw w ogrzewaniu 

... 

Modernizacja systemu 
grzewczego po 1984 r. 

Instalacja nie była modernizowana po 1984 r. 
wymagany próg 
oszczędności:       

25% 

Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej 

Wytwarzanie ciepła 
Kotły kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub 
olejem opałowym lekkim, o mocy powyżej 50 kW W,g = 0,880 

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 z lat 1995-2000 W,s = 0,800 

Sprawność całkowita systemu c.w.u. W,tot = W,g W,d W,s W,e =  0,422 

Charakterystyka systemu wentylacji 

Rodzaj wentylacji Wentylacja grawitacyjna 

Sposób doprowadzania i 
odprowadzania powietrza 

stolarka/kanały grawitacyjne 

Strumień powietrza 
wentylacyjnego 

5403,67 

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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 Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i 

przedsięwzięć termomodernizacyjnych 

 

Rodzaj przegrody lub instalacji Charakterystyka stanu istniejącego i możliwości poprawy 

Strop wewnętrzny – STWP D 
Strop poniżej nieogrzewanego poddasza. Planuje się docieplić stop od góry 
układając warstwę styropianu oraz płyt OSB. 

Strop zewnętrzny - STZ 

Stropodach wentylowany budynku części Szkolnej. Planuje się docieplić strop 
poprzez wtłoczenie warstwy wełny granulowanej w przestrzeń wentylowaną. 
Prace te będą niosą za sobą konieczność wykonania kilku otworów w stropie od 
części zewnętrznej do wprowadzenia mieszanki granulatu. 

Ściana zewnętrzna – SZ 
Ściany zewnętrzne wzniesione z cegły pełnej gr. 40 cm. Otynkowane z dwóch 
stron. Ściany poddane będą termomodernizacji poprzez dociepleniem 
styropianem grubości 20 cm. 

Ściana zewnętrzna – SZ ZS 

Ściany zewnętrzne wzniesione z cegły pełnej gr. 40 cm. Otynkowane z dwóch 
stron. Ściany poddane będą termomodernizacji poprzez dociepleniem 
styropianem grubości 20 cm. Dodatkowo na ścianie przewiduje się montaż na 
stelażu wsporczym ściany roślinności. 

Podłoga na gruncie – PG Stan istniejący zadawalający. Brak prowadzonych działań modernizacyjnych. 

Dach - D Dach w przestrzeni nieogrzewanej. Brak prowadzonych działań modernizacyjnych. 

Strop wewnętrzny – STWP P 
Strop wewnętrzny nad nieogrzewaną piwnicą bez izolacji cieplnej, planuje się 
docieplenie stropu za pomocą podwieszanego sufitu z 20 cm warstwą wełny 
mineralnej. 

Okno zewnętrzne OZP 
Okna wykonane w technologii PVC. Stan okien ocenia się jako niezadawalający. 
Szacuje się współczynnik U = 2,5 W/m2*K 

Drzwi zewnętrzne D1 - 140x280 Drzwi wykonane w technologii PVC. Stan drzwi ocenia się jako niezadawalający. 
Szacuje się współczynnik U = 3,0 W/m2*K 

Drzwi zewnętrzne D1 - 140x205 
Drzwi wykonane w technologii PVC. Stan drzwi ocenia się jako niezadawalający. 
Szacuje się współczynnik U = 3,0 W/m2*K 

Drzwi zewnętrzne D2 - 210x260 
Drzwi wykonane w technologii PVC. Stan drzwi ocenia się jako niezadawalający. 
Szacuje się współczynnik U = 3,0 W/m2*K 

Drzwi zewnętrzne D1 - 90x200 
Drzwi wykonane w technologii PVC. Stan drzwi ocenia się jako niezadawalający. 
Szacuje się współczynnik U = 3,0 W/m2*K 

System grzewczy 
Aktualnie obiekt ogrzewany jest za pomocą dwóch kotłów zasilanych olejem 
opałowym. Kotłownie te ulokowane są na poziomie piwnic w budynku Szkoły 
oraz Przedszkola. Planuje się wymianę źródeł ciepła na kotły zasilane biomasą. 

Instalacja ciepłej wody użytkowej 
Aktualnie obiekt ogrzewany jest za pomocą kotła na paliwo typu olej. Stan 
instalacji oceniono jako niedostateczny. Planuje się uwzględnić całą instalację w 
głębokiej termomodernizacji (wymiana całej instalacji). 

Instalacja oświetlenia Budynek posiada oświetlenie tradycyjne, bez automatycznej regulacji natężenia. 
Planuje się modernizacje oświetlenia poprzez podmianę punktów świetlnych na LED. 

Instalacja fotowoltaiczna 

W chwili obecnej nie występuje instalacja fotowoltaiczna. Planuje się montaż budowę 
kompletniej instalacji fotowoltaicznej o mocy 5,90 kWp, składających się z 23 szt. 
Paneli fotowoltaicznych o wymiarach 1m x 1,6m. Instalacja umieszczona na dachu 
budynku. Powierzchnia czynna – 36,80 m2. 
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 Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia modernizacyjnego 

 

4.2.6.1. 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 Strop wewnętrzny STWP D 

Proponowany materiał dodatkowej izolacji: 
Wariant 1, Płyta styropianowa EPS 100-038 

PODŁOGA, = 0,038 [W/(m•K)];  

Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 414,64m 2 

Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 414,64m 2 

Stopniodni: 2211,69 dzień•K/rok two= 19,99 oC tzo= 13,10 oC 

 

 Stan 
istniejący 

Wariant numer  

Wariant 1 
Wariant 
1.1 

Wariant 
1.2 

Opłata za 1 GJ Oz zł/GJ     

Opłata za 1 MW Om zł/(MW•m-c)     

Inne koszty, abonament Ab zł/m-c     

Grubość proponowanej dodatkowej 
izolacji b 

cm     

Współczynnik przenikania ciepła U W/(m2K)     

Opór cieplny R (m2K)/W     

Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m2K)/W     

Straty ciepła na przenikanie Q GJ     

Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW     

Roczna oszczędność kosztów  O zł/rok     

Cena jednostkowa usprawnienia Kj zł/m2     

Koszty realizacji usprawnienia Nu zł     

Prosty czas zwrotu SPBT lata     

 

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 

 

Charakterystyka wariantu optymalnego:  

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 66301,26 zł 

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 7,59 lat 

Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 23 cm 

Informacje uzupełniające: 

... 
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Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie 

Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna SZ 

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

= 0,036 [W/(m•K)];  

Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 879,05m 2 

Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 879,05m 2 

Stopniodni: 3477,75 dzień•K/rok two= 19,95 oC tzo= -20,00 oC 

 

 Stan 
istniejący 

Wariant numer  

Wariant 1 
Wariant 
1.1 

Wariant 
1.2 

Opłata za 1 GJ Oz zł/GJ     

Opłata za 1 MW Om zł/(MW•m-c)     

Inne koszty, abonament Ab zł/m-c     

Grubość proponowanej dodatkowej 
izolacji b 

cm     

Współczynnik przenikania ciepła U W/(m2K)     

Opór cieplny R (m2K)/W     

Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m2K)/W     

Straty ciepła na przenikanie Q GJ     

Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW     

Roczna oszczędność kosztów  O zł/rok     

Cena jednostkowa usprawnienia Kj zł/m2     

Koszty realizacji usprawnienia Nu zł     

Prosty czas zwrotu SPBT lata     

 

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1.2 

 

Charakterystyka wariantu optymalnego:  

Koszt realizacji wariantu optymalnego:  

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego:  

Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 20 cm 

Informacje uzupełniające: 

... 
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Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie 

Modernizacja przegrody Strop zewnętrzny STZ 

Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Wełna granulowana, = 0,037 [W/(m•K)];  

Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 301,47m 2 

Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 301,47m 2 

Stopniodni: 3469,64 dzień•K/rok two= 19,92 oC tzo= -20,00 oC 

 

 Stan 
istniejący 

Wariant numer  

Wariant 1 
Wariant 
1.1 

Wariant 
1.2 

Wariant 
1.3 

Opłata za 1 GJ Oz zł/GJ      

Opłata za 1 MW Om zł/(MW•m-c)      

Inne koszty, abonament Ab zł/m-c      

Grubość proponowanej dodatkowej 
izolacji b 

cm      

Współczynnik przenikania ciepła U W/(m2K)      

Opór cieplny R (m2K)/W      

Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m2K)/W      

Straty ciepła na przenikanie Q GJ      

Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW      

Roczna oszczędność kosztów  O zł/rok      

Cena jednostkowa usprawnienia Kj zł/m2      

Koszty realizacji usprawnienia Nu zł      

Prosty czas zwrotu SPBT lata      

 

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 

 

Charakterystyka wariantu optymalnego:  

Koszt realizacji wariantu optymalnego:  

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego:  

Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 23 cm 

Informacje uzupełniające: 

... 
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Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie 

Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny STWP P 

Proponowany materiał dodatkowej izolacji: Wariant 1, Wełna mineralna, = 0,038 [W/(m•K)];  

Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 234,44m 2 

Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 234,44m 2 

Stopniodni: 1557,03 dzień•K/rok two= 20,54 oC tzo= 13,62 oC 

 

 Stan 
istniejący 

Wariant numer  

Wariant 1 
Wariant 
1.1 

Wariant 
1.2 

Opłata za 1 GJ Oz zł/GJ     

Opłata za 1 MW Om zł/(MW•m-c)     

Inne koszty, abonament Ab zł/m-c     

Grubość proponowanej dodatkowej 
izolacji b 

cm     

Współczynnik przenikania ciepła U W/(m2K)     

Opór cieplny R (m2K)/W     

Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m2K)/W     

Straty ciepła na przenikanie Q GJ     

Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW     

Roczna oszczędność kosztów  O zł/rok     

Cena jednostkowa usprawnienia Kj zł/m2     

Koszty realizacji usprawnienia Nu zł     

Prosty czas zwrotu SPBT lata     

 

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1 

 

Charakterystyka wariantu optymalnego:  

Koszt realizacji wariantu optymalnego:  

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego:  

Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 23 cm 

Informacje uzupełniające: 

... 
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Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie 

Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna SZ ZS 

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

= 0,036 [W/(m•K)];  

Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: 10,00m 2 

Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 10,00m 2 

Stopniodni: 3488,20 dzień•K/rok two= 20,00 oC tzo= -20,00 oC 

 

 Stan 
istniejący 

Wariant numer  

Wariant 1 
Wariant 
1.1 

Wariant 
1.2 

Opłata za 1 GJ Oz zł/GJ     

Opłata za 1 MW Om zł/(MW•m-c)     

Inne koszty, abonament Ab zł/m-c     

Grubość proponowanej dodatkowej 
izolacji b 

cm     

Współczynnik przenikania ciepła U W/(m2K)     

Opór cieplny R (m2K)/W     

Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m2K)/W     

Straty ciepła na przenikanie Q GJ     

Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW     

Roczna oszczędność kosztów  O zł/rok     

Cena jednostkowa usprawnienia Kj zł/m2     

Koszty realizacji usprawnienia Nu zł     

Prosty czas zwrotu SPBT lata     

 

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1.2 

 

Charakterystyka wariantu optymalnego:  

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 

Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 20 cm 

Informacje uzupełniające: 

... 
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4.2.6.2. 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 OZ 'Wentylacja grawitacyjna' 

Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 5393,65 m 3/h 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 186,28m 2 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 186,28m 2 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 186,28m 2 

Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Brak osłonięcia cr = 1,2 ,cw = 1,00 

Stan istniejący: Stolarka szczelna ( 0,5 < a < 1 ) 

Stopniodni: 3505,43 dzień•K/rok    i = 20,08 oC    e = -20,00 oC 

 Stan 
istniejący 

Wariant 
numer  

W1 

Opłata za 1 GJ zł/GJ   

Opłata za 1 MW zł/(MW•m-c)   

Inne koszty, abonament zł/m-c   

Współczynnik cm    

Współczynnik cr    

Współczynnik a    

Współczynnik przenikania ciepła U W/(m2K)   

Straty ciepła na przenikanie Q GJ   

Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW   

Roczna oszczędność kosztów O zł/rok   

Cena jednostkowa wymiany okien 
lub drzwi 

zł/m2   

Koszt realizacji wymiany okien lub 
drzwi Nok 

zł   

Koszt realizacji modernizacji 
wentylacji Nw 

zł   

Prosty czas zwrotu SPBT lata   

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 

 

Charakterystyka wariantu optymalnego:  

Koszt realizacji wariantu optymalnego:  

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego:  

Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) 

Modernizacja systemu wentylacji 

U= 0,90 

Informacje uzupełniające: 

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

Modernizacja przegrody D1 - 140x280 'Wentylacja grawitacyjna' 

Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 0,00 m 3/h 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 3,92m 2 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 3,92m 2 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 3,92m 2 

Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Brak osłonięcia cr = 1,2 ,cw = 1,00 

Stan istniejący: Stolarka szczelna ( 0,5 < a < 1 ) 

Stopniodni: 3488,20 dzień•K/rok    i = 20,00 oC    e = -20,00 oC 

 
 

 Stan 
istniejący 

Wariant 
numer  

W1 

Opłata za 1 GJ zł/GJ   

Opłata za 1 MW zł/(MW•m-c)   

Inne koszty, abonament zł/m-c   

Współczynnik cm    

Współczynnik cr    

Współczynnik a    

Współczynnik przenikania ciepła U W/(m2K)   

Straty ciepła na przenikanie Q GJ   

Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW   

Roczna oszczędność kosztów O zł/rok   

Cena jednostkowa wymiany okien 
lub drzwi 

zł/m2   

Koszt realizacji wymiany okien lub 
drzwi Nok 

zł   

Koszt realizacji modernizacji 
wentylacji Nw 

zł   

Prosty czas zwrotu SPBT lata   

 
Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 

 

Charakterystyka wariantu optymalnego:  

Koszt realizacji wariantu optymalnego:  

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 

Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) 

Modernizacja systemu wentylacji 

U= 1,30 

Informacje uzupełniające: 

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

Modernizacja przegrody D2 - 210x260 'Wentylacja grawitacyjna' 

Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 0,00 m 3/h 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 5,46m 2 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 5,46m 2 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 5,46m 2 

Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Brak osłonięcia cr = 1,2 ,cw = 1,00 

Stan istniejący: Stolarka szczelna ( 0,5 < a < 1 ) 

Stopniodni: 3488,20 dzień•K/rok    i = 20,00 oC    e = -20,00 oC 

 

 Stan 
istniejący 

Wariant 
numer  

W1 

Opłata za 1 GJ zł/GJ   

Opłata za 1 MW zł/(MW•m-c)   

Inne koszty, abonament zł/m-c   

Współczynnik cm    

Współczynnik cr    

Współczynnik a    

Współczynnik przenikania ciepła U W/(m2K)   

Straty ciepła na przenikanie Q GJ   

Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW   

Roczna oszczędność kosztów O zł/rok   

Cena jednostkowa wymiany okien 
lub drzwi 

zł/m2   

Koszt realizacji wymiany okien lub 
drzwi Nok 

zł   

Koszt realizacji modernizacji 
wentylacji Nw 

zł   

Prosty czas zwrotu SPBT lata   

 
Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 

 

Charakterystyka wariantu optymalnego:  

Koszt realizacji wariantu optymalnego:  

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 

Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) 

Modernizacja systemu wentylacji 

U= 1,30 

Informacje uzupełniające: 

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

Modernizacja przegrody D1 - 140x205 'Wentylacja grawitacyjna' 

Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 0,00 m 3/h 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 2,87m 2 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 2,87m 2 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 2,87m 2 

Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Brak osłonięcia cr = 1,2 ,cw = 1,00 

Stan istniejący: Stolarka szczelna ( 0,5 < a < 1 ) 

Stopniodni: 3488,20 dzień•K/rok    i = 20,00 oC    e = -20,00 oC 

 

 Stan 
istniejący 

Wariant 
numer  

W1 

Opłata za 1 GJ zł/GJ   

Opłata za 1 MW zł/(MW•m-c)   

Inne koszty, abonament zł/m-c   

Współczynnik cm    

Współczynnik cr    

Współczynnik a    

Współczynnik przenikania ciepła U W/(m2K)   

Straty ciepła na przenikanie Q GJ   

Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW   

Roczna oszczędność kosztów O zł/rok   

Cena jednostkowa wymiany okien 
lub drzwi 

zł/m2   

Koszt realizacji wymiany okien lub 
drzwi Nok 

zł   

Koszt realizacji modernizacji 
wentylacji Nw 

zł   

Prosty czas zwrotu SPBT lata   

 
Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 

 

Charakterystyka wariantu optymalnego:  

Koszt realizacji wariantu optymalnego:  

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 

Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) 

Modernizacja systemu wentylacji 

U= 1,30 

Informacje uzupełniające: 

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

Modernizacja przegrody D1 - 90x200 'Wentylacja grawitacyjna' 

Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 10,02 m 3/h 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 1,80m 2 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 1,80m 2 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 1,80m 2 

Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Brak osłonięcia cr = 1,2 ,cw = 1,00 

Stan istniejący: Stolarka szczelna ( 0,5 < a < 1 ) 

Stopniodni: 2600,20 dzień•K/rok    i = 16,00 oC    e = -20,00 oC 

 

 Stan 
istniejący 

Wariant 
numer  

W1 

Opłata za 1 GJ zł/GJ   

Opłata za 1 MW zł/(MW•m-c)   

Inne koszty, abonament zł/m-c   

Współczynnik cm    

Współczynnik cr    

Współczynnik a    

Współczynnik przenikania ciepła U W/(m2K)   

Straty ciepła na przenikanie Q GJ   

Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW   

Roczna oszczędność kosztów O zł/rok   

Cena jednostkowa wymiany okien 
lub drzwi 

zł/m2   

Koszt realizacji wymiany okien lub 
drzwi Nok 

zł   

Koszt realizacji modernizacji 
wentylacji Nw 

zł   

Prosty czas zwrotu SPBT lata   

 
Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 

 

Charakterystyka wariantu optymalnego:  

Koszt realizacji wariantu 

 

Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) 

Modernizacja systemu wentylacji 

U= 1,30 

Informacje uzupełniające: 

... 
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4.2.6.3. Ocena opłacalności i wybór wariantu prowadzącego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na 

przygotowanie ciepłej wody użytkowej 

 
1.1.1.1.12 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/m3] 1000 1000 

Temperatura ciepłej wody θW [°C] 55 55 

Temperatura zimnej wody θO [°C] 10 10 

Współczynnik korekcyjny kR [-] 0,55 0,55 

Powierzchnia o regulowanej temperaturze Af [m2] 1200,00 1200,00 

Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. VWI [dm3/(m2·doba] 0,80 0,80 

Czas użytkowania τ [h] 10,00 24,00 

Współczynnik godzinowej nierównomierności Nh [-] 1,80 1,80 

Sprawność wytwarzania ηW,g [-] 0,88 0,88 

Sprawność przesyłu ηW,d [-] 0,60 0,80 

Sprawność akumulacji ciepła ηW,s [-] 0,80 0,85 

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła Qcw [GJ/rok] 86,03 60,72 

Max moc cieplna qcwu [kW] 9,05 3,77 

 
1.1.1.1.13 Ocena opłacalności modernizacji instalacji cwu 

 

 Stan istniejący Wariant 1 

Opłata za 1 GJ [zł/GJ] 83,34 38,89 

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

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

Roczna oszczędność kosztów O [zł/a] --- 4807,80 

Koszt modernizacji Nu [zł] --- 49200,00 

SPBT [lat] --- 10,23 

 
1.1.1.1.14 Uproszczona kalkulacja kosztów modernizacji instalacji cwu dla wariantu optymalnego 

 

Planowane usprawnienia: Nakłady 

Modernizacja instalacji cw.u. Zastosowanie cyrkulacji oraz izolacji przewodów z ciepłą wodą.  

Zakup oraz montaż zasobników ciepła (kocioł dwufunkcyjny na biomasę ujęty w wariancie 
modernizacji CO) 

 

Suma:  
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1.1.1.1.15 Opis zastosowanych ulepszeń dotyczących poprawy sprawności systemu c.w.u. 

 

Usprawnienia termomodernizacyjne Opis zastosowanych usprawnień 

Ulepszenie sprawności wytwarzania g Zmiana źródła ciepła na kocioł zasilany biomasą (pellet)  

Ulepszenie sprawności przesyłu d 
Planuje się wymianę instalacji rurociągów c.w.u. wraz z 
zastosowaniem izolacji cieplnej. 

Ulepszenie sprawności akumulacji s Zakup oraz montaż nowego zasobnika ciepła 
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4.2.6.4. Ocena opłacalności i wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego 

sprawność cieplną systemu grzewczego 

 
1.1.1.1.16 Ocena opłacalności modernizacji instalacji grzewczej 

 

 Stan istniejący Wariant 1 

Opłata za 1 GJ na ogrzewanie [zł/GJ] 83,35 38,89 

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

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

Sezonowe zapotrzebowanie na energię użytkową [GJ] 1675,45 

Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [MW] 0,2072 

Sprawność systemu grzewczego  0,561 0,759 

Roczna oszczędność kosztów O [zł/a] ---  

Koszt modernizacji [zł] ---  

SPBT [lat] ---  

 
Informacje uzupełniające: 
 
Przeprowadzona modernizacja w głównej mierze opiera się na wymianie starego kotła zasilanego paliwem typu olej 
opałowy na kocioł zasilany biomasą (kocioł pelletowy). 
 
1.1.1.1.17 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 0,850 

Przesyłania ciepła, np. izolacja pionów zasilających H,d 0,960 

Regulacji systemu ogrzewczego, np. wprowadzenie automatyki pogodowej H,e 0,930 

Akumulacji ciepła, np. wprowadzenie zasobnika buforowego H,s 1,000 

Uwzględnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciągu tygodnia wt 0,850 

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

Sprawność całkowita systemu grzewczego H,g•H,d•H,e•H,s 0,759 
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1.1.1.1.18 Uproszczona kalkulacja kosztów przedsięwzięcia poprawiającego sprawność systemu grzewczego 

 

Planowane usprawnienia: Nakłady 

Zakup oraz montaż kotłów na biomasę  

Rozprowadzenie przewodów grzewczych   

Zakup i montaż instalacji cieplnej (grzejniki + głowice termostatyczne)  

Suma:  

 
1.1.1.1.19 Opis zastosowanych ulepszeń dotyczących poprawy sprawności systemu grzewczego 

 

Usprawnienia termomodernizacyjne Opis zastosowanych usprawnień 

Ulepszenie sprawności wytwarzania g 

Zakup, montaż kotłów dwufunkcyjnych na biomasę. 
Odłączenie od użytkowania istniejącego kotłów na olej 
opałowy. 

Ulepszenie sprawności przesyłu d 
Zastosowanie izolacji cieplnej na elementach 
przesyłowych (rurociągach). 

Ulepszenie sprawności regulacji e 
Zakup oraz montaż głowic termostatycznych na 
rekuperatorach ciepła. 

Ulepszenie sprawności akumulacji s Brak zbiornika akumulacyjnego. 

Ulepszenie dotyczące przerw w ogrzewaniu wt i wd Zastosowanie zaworów termostatycznych. 

 



WRZESIEŃ 2019 

AUDYT ENERGETYCZNY          

S t r o n a  66 | 163 

4.2.6.5. Obliczenia zaoszczędzonej energii elektrycznej – modernizacja oświetlenia5 

 

Lp. Opis 
Stan 

istniejący 

Stan 

projektowany 

Oświetlenie 

LED 

Jednostka 

1. 
Moc zainstalowana opraw oświetlenia 

podstawowego 
16 901,00 7 198,50 W 

2. Powierzchnia użytkowa pomieszczeń 1 693,30 1 693,30 m2 

3. 
Jednostkowa moc opraw oświetlenia 

budynku 
9,98 4,25 W/m2 

4. 
Współczynnik uwzględniający obniżenie 

poziomu natężenia oświetlenia do poziomu 
wymaganego 

1,0 1,0 FC 

5. 
Współczynnik uwzględniający obecność 

pracowników w miejscu pracy 
0,7 0,7 FO 

6. 
Współczynnik uwzględniający wpływ 

światła dziennego 
1,0 1,0 FD 

7. 
Roczne odniesieniowe czasy użytkowania 

oświetlenia w budynku 
1000,0 1000,0 h/rok 

8. 
Roczne jednostkowe zużycie energii do 

oświetlenia ocenianego budynku 
6,99 2,98 

kWh/m2 x 

rok 

9. 
Roczne zapotrzebowanie na energię 

końcową dostarczaną do budynku dla 
wbudowanej instalacji oświetlenia 

16 901,00 50 38,95 kWh/rok 

10. Jednostkowa opłata za energie elektryczną 047 0,47 Zł/kWh 

11. 
Roczne oszczędności kosztów zużycia 

energii elektrycznej na potrzeby 
oświetlenia 

-- 3 192,12 Zł/rok 

12. Koszt modernizacji oświetlenia  --  zł 

13. Prosty czas zwrotu --  lat 

 

                                                             
5 Audyt energetyczny oświetlenia w załączniku „Audyt Energetyczny Oświetlenia – Budynek Szkolno – Przedszkolny w 

komornikach”. 
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1.1.1.1.20 Obliczenia zaoszczędzonej energii elektrycznej – instalacja fotowoltaiczna6 

 

Lp. Opis 
Stan 

istniejący 

Stan 

projektowany 

Instalacja PV 

Jednostka 

1. Moc zainstalowana   5 051,00 Wp 

2. Powierzchnia użytkowa pomieszczeń -- 1 693,30 m2 

3. Jednostkowa moc instalacji budynku -- 2,98 W/m2 

4. Jednostkowa opłata za energie elektryczną -- 0,47 Zł/kWh 

5. 
Roczne oszczędności kosztów zużycia 

energii elektrycznej  
-- 2 225,17 Zł/rok 

6. Koszt instalacji fotowoltaicznej  --  zł 

7. Prosty czas zwrotu --  lat 

 

                                                             
6 Audyt energetyczny instalacji fotowoltaicznej w załączniku „Audyt Energetyczny Oświetlenia – Budynek  Szkolno – 

Przedszkolny w Komornikach”. 
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 Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu 

przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. 

 

4.2.7.1. 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 

Planowany koszt 
robót 

SPBT 

[zł] [lat] 

(zestawienie wybranych wariantów we wszystkich obszarach opracowywanych dla projektu, w tym: 
zmierzających do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło w wyniku zmniejszenia strat przenikania 
przez przegrody budowlane, modernizacji systemu wentylacji, modernizacji systemu przygotowania 

c.w.u., modernizacji systemu ogrzewania, modernizacji systemu oświetlenia uszeregowane wg 
rosnącej wartości SPBT) 

1. Modernizacja przegrody OZ 'Wentylacja grawitacyjna' - OZ   

2. 
Modernizacja przegrody D1 - 140x280 'Wentylacja 
grawitacyjna' – D1 

  

3. 
Modernizacja przegrody D2 - 210x260 'Wentylacja 
grawitacyjna' – D2 

  

4. 
Modernizacja przegrody D1 - 140x205 'Wentylacja 
grawitacyjna' - D1 

  

5. Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny – STWP D   

6. Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna - SZ   

7. Modernizacja przegrody Strop zewnętrzny - STZ   

8. Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej   

9. Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny - STWP P   

10. Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna – SZ ZS   

11. Modernizacja oświetlenia   

12. 
Modernizacja przegrody D1 - 90x200 'Wentylacja 
grawitacyjna' – D1 

  

13. Instalacja fotowoltaiczna   

 

14. Modernizacja systemu grzewczego   

15. Koszt całościowy   
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4.2.7.2. Określenie kosztów poszczególnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 

 

 
 Tabela zestawienia wszystkich wariantów i wyboru optymalnego przedsięwzięcia modernizacyjnego dla budynku 

 

 Opis optymalnego wariantu przedsięwzięcia 

 

Na podstawie przeprowadzonej analizy został wybrany wariant W1 jako optymalny wariant przedsięwzięcia 
modernizacyjnego dla ocenianego budynku.  
 
Wariant ten obejmuje następujące usprawnienia modernizacyjne przewidziane do realizacji w budynku:  
 
- modernizacje układu wytwarzania, przesyłu oraz regulacji systemu CO, 
- modernizacje układu wytwarzania, przesyłu oraz regulacji systemu c.w.u., 
- docieplenie ścian zewnętrznych, 
- docieplenie ścian zewnętrznych wraz z zabudową „zielonej ściany”, 
- docieplenie stropodachu słabowentylowanego, 
- docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem, 
- docieplenie stropodachów nad nieogrzewaną piwnicą, 
- wymianę stolarki okiennej (zewnętrznej i wewnętrznej), 
- wymianę stolarki drzwiowej (zewnętrznej i wewnętrznej), 
- modernizacje oświetlenia, 
- instalację paneli fotowoltaicznych. 
 

 Zapotrzebowanie na energię końcową dla budynku dla wybranego wariantu optymalnego 

 

 
 

Wariant modernizacyjny Stan przed modernizacją Stan po modernizacji

GJ/rok 2 530,54 885,68

kWh/rok 702 927,78 246 022,22

GJ/rok 86,03 60,72

kWh/rok 23 897,22 16 866,67

GJ/rok 0,00

kWh/rok 0,00

GJ/rok 42,59 18,14

kWh/rok 11 830,70 5 038,95

Oszczędność energii końcowej % --- 63,73

Ogrzewanie + wentylacja

Ciepła woda użutkowa

Energia elektryczna - fotowoltaika Brak

Energia elektryczna - oświetlenie
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 Zestawienie wskaźników efektywności energetycznej dla budynku wybranego wariantu optymalnego 

 

 
 

 
Emisja CO2 ze spalania biomasy nie wlicza się do sumy emisji ze spalania paliw, zgodnie zasadami Wspólnotowego 
handlu uprawnieniami do emisji oraz IPCC. Podejście to jest równoważne stosowaniu zerowego wskaźnika emisji dla 
biomasy.  
 

Przyjęty wskaźnik emisji CO2 dla energii cieplnej Wg. Tab. 3.1. Wskaźniki dla Węgla kamiennego („Wskaźniki emisji 
zanieczyszczeń ze spalania paliw – kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW”) dla istniejącego kotła na paliwo 
płynne typy olej opałowy  przyjęto wartość CO2  3 233 520 g/Mg. 
 
Wartość obliczeniowa zużytego paliwa (olej opałowy) – 64,760 Mg/rok 

 

Obliczenia: E= BxW= 64,760 Mg x 3 233 520 g/Mg= 209 402 755,2g= 209,40 Mg CO2/rok  

 

 

Wskaźniki emisyjności energii elektrycznej odniesione do energii u odbiorcy końcowego – 778,0 kgCO2/MWh. – 

216,11 kg/GJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wariant modernizacyjny
Stan przed 

modernizacją

Stan po 

modernizacji

Oszczędności energii 

/ redukcja 

zanieczyszczeń

GJ/rok 2 616,57 946,40 1 670,17

kWh/rok 726 825,00 262 888,89 463 936,11

GJ/rok 42,59 18,14 24,45

kWh/rok 11 830,70 5 038,95 6 791,75

GJ/rok 0,00 -17,04 17,04

kWh/rok 0,00 -4 734,41 4 734,41

GJ/rok 3 006,00 3,29 3 002,71

kWh/rok 834 999,60 913,62 834 085,98

Roczna emisja gazów cieplarnianych ton CO2/rok 218,60 0,24 218,37

Redukcja emisji pyłów PM10 kg/rok 7,85
Kocioł na biomasę = 

0,00
7,85

Redukcja emisji pyłów PM2,5 kg/rok 7,85
Kocioł na biomasę = 

0,00
7,85

Zapotrzebowanie na energię cieplną

Zapotrzebowanie na energię elektryczną

Rozczne zużycie energii pierwotnej

Instalacja PV



WRZESIEŃ 2019 

AUDYT ENERGETYCZNY          

S t r o n a  71 | 163 

5. ZESTAWIENIE ZBIORCZE  
 

W odniesieni do projektów w ramach, których modernizacji energetycznej poddanych będzie kilka budynków 

wymagane jest przedstawienie wyników audytów dodatkowo w tabelach zbiorczych zamieszczonych poniżej. 

 

 
Wykaz audytów opracowanych dla obiektów będących przedmiotem projektu 
 
Budynek 1: 
 
Budynek Straży Pożarnej w Strzeleczkach 
Adres: Dworcowa 3A, 47-364 Strzeleczki 
 
Budynek 2: 
 
Budynek Szkolno – Przedszkolny w Komornikach 
Adres: Komorniki, ul.Szkolna 4, 47-364 Strzeleczki 
 
 
Tabela rocznego zapotrzebowania na energię końcową [kWh/rok] – wskaźnik rezultatu bezpośredniego 
 

 
 

Wariant
Ogrzewanie + 

wentylacja

Ciepła woda 

użytkowa
Oświetlenie Chłodzenie Suma

1 2 3 4 5 7 8

przed modernizacją 224 750,00 2 766,67 6 904,80 Brak 234 421,47

po modernizacji 79 369,44 2 747,22 2 744,10 Brak 84 860,77

przed modernizacją 702 927,78 23 897,22 11 830,70 Brak 738 655,70

po modernizacji 246 022,22 16 866,67 5 038,95 Brak 267 927,84

przed modernizacją 927 677,78 26 663,89 18 735,50 Brak 973 077,17

po modernizacji 325 391,67 19 613,89 7 783,05 Brak 352 788,61

kWh/rok 620 288,56

GJ/rok 2233,04

Budynek nr 1

Budynek nr 2

Suma wartości energii dla 

wszystkich budynków

Zmniejszone roczne zapotrzebowanie na energię końcową
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Tabela rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną [kWh/rok] – wskaźnik rezultatu bezpośredniego 
 

 
 

Tabela ilości zaoszczędzonej energii elektrycznej i cieplnej  
 

 
 

Wariant
Ogrzewanie + 

wentylacja

Ciepła woda 

użytkowa
Oświetlenie Fotowoltaika Chłodzenie Suma

1 2 3 4 5 6 7 8

przed modernizacją 247 225,00 3 043,33 20 714,40 0,00 Brak 270 982,73

po modernizacji
Kocioł na 

biomasę = 0,00

Kocioł na biomasę 

= 0,00
8 232,30 -7 477,89 Brak 754,41

przed modernizacją 773 220,56 26 286,94 35 492,10 0,00 Brak 834 999,60

po modernizacji
Kocioł na 

biomasę = 0,00

Kocioł na biomasę 

= 0,00
15 116,85 -14 203,23 Brak 913,62

przed modernizacją 1 020 445,56 29 330,28 56 206,50 0,00 Brak 1 105 982,33

po modernizacji
Kocioł na 

biomasę = 0,00

Kocioł na biomasę 

= 0,00
23 349,15 -21 681,12 Brak 1 668,03

kWh/rok 1 104 314,30

GJ/rok 3975,53

Budynek nr 1

Budynek nr 2

Suma wartości energii dla 

wszystkich budynków

Zmniejszone roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną

Wariant

Zużycie energii 

elektrycznej 

[MWh/rok]

Zużycie energii 

cieplnej [GJ/rok]

1 2 3 4

przed modernizacją 6,90 819,06

po modernizacji 2,74 295,62

przed modernizacją 11,83 2 616,57

po modernizacji 5,04 946,40

przed modernizacją 18,74 3 435,63

po modernizacji 7,78 1 242,02

[MWh/rok] 10,95

[GJ/rok] 2 193,61

Budynek nr 1

Budynek nr 2

Suma wartości energii dla 

wszystkich budynków

Ilość zaoszczędzonej energii
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Tabela efektu ekologiczny realizacji projektu – redukcja emisji gazów cieplarnianych (CO2) i pyłów (PM10 i PM2,5) 
 

 

Rodzaj zanieczyszczenia
Przed 

modernizacją
Po modernizacji Zmniejszenie Redukcja %

1 2 3 4 5 6

Emisja CO2 [Mg/rok] 63,70 0,20 63,51 99,7

Emisja CO2 [Mg/rok] 218,60 0,24 218,37 99,9

Emisja CO2 [Mg/rok] 282,31 0,43 281,87 99,8

Budynek nr 1

Budynek nr 2

Suma wartości energii dla 

wszystkich budynków
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6. ZAŁĄCZNIKI 

 

6.1. Audyt Energetyczny Oświetlenia - Straż Pożarna w Strzeleczkach 

 

 Strona tytułowa  

1. Dane identyfikacyjne budynku 

1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 90’ 

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

Gmina Strzeleczki 1.4 Adres budynku 

(nazwa lub imię i nazwisko, 
PESEL*) 

Rynek 4, ul. Dworcowa 3A, 

47-364 Strzeleczki 47-364 Strzeleczki 

 OPOLSKIE 

  

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

EKO KIMS MAGDALENA POCHWAŁA 

ul. Kościuszki 88A 

49-340 Lewin Brzeski 

NIP: 9141444962  

 

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

dr inż. Sławomir Pochwała- Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych nr 2038  

mgr inż. Magdalena Pochwała- Uprawnienia w zakresie świadectw charakterystyki 
energetycznej i audytów budynków- nr upr. 1012 

 

mgr inż. Dawid Dulog ................... 

 podpis 

4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac 

Lp. Imię i nazwisko Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego 

1 Sławomir Pochwała Sporządzenie dokumentacji audytorskiej 

2 Magdalena Pochwała Sporządzenie dokumentacji audytorskiej 

 Dawid Dulog Sporządzenie dokumentacji audytorskiej 

5. Miejscowość: Strzeleczki Data wykonania opracowania WRZESIEŃ 2019 
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6. Spis treści 

3.1.1. Strona tytułowa  

3.1.2. Karta audytu energetycznego oświetlenia 

3.1.3. Materiał i dane do audytu 

3.1.4. Analiza zużycia energii elektrycznej  

3.1.5. Zasadza działania projektowanego usprawnienia 

3.1.6. Optymalizacja rozwiązania 

3.1.7. Opis przyjętego usprawnienia 

3.1.8. Charakterystyka finansowa usprawnienia 

3.1.9. Efekt ekologiczny modernizacji 
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 Karta audytu energetycznego oświetlenia 

Dane ogólne 

1. Konstrukcja/technologia budynku  tradycyjna 

2. Liczba kondygnacji  3 nadziemne, 1 podziemna 

3. Kubatura części ogrzewanej  1 107,05 m3 

4. Powierzchnia netto budynku  532,10 m2 

5. Pow. użytkowa części mieszkalnej  -- 

6. Liczba osób użytkujących budynek  -- 

7. Współczynnik kształtu A/V  0,51 

8. Inne dane charakteryzujące budynek  brak 

9. Oświetlenie wewnętrzne  
Głównie w oparciu o świetlówki 

indukcyjne i oprawy żarowe 

10. Ilość źródeł światła   

Charakterystyka energetyczna oświetlenia 
Przed 

modernizacją 
Po   

modernizacji 

11. Instalacja elektryczna oświetlenia                           KW 3,84 1,52 

12. 
Zapotrzebowanie energii elektrycznej na potrzeby 

oświetlania budynku w ciągu roku                            

kWh/rok 

6 904,80 2 744,10 

13. 
Zapotrzebowanie energii elektrycznej na potrzeby 

oświetlania budynku w ciągu roku                         GJ/rok 
24,86 9,88 

Opłaty jednostkowe   

15. Opłata za dostawę energii elektryczne      zł (br.) /kWh7 0,47 0,47 

Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia 
modernizacyjnego  

16. 
Roczne zmniejszenie na zapotrzebowanie na energię 

końcową% 
60 % 

17. 
Roczna oszczędność kosztów energii elektrycznej                                         

zł/rok 
1 955,53 zł/rok 

18. 
Roczna redukcja CO2 związana z modernizacją                                          

Mg/rok 
3,237 Mg/rok 

                                                             
7 Koszty zużycia energii elektrycznej – 0,235 zł/KWh (netto), koszty dystrybucji energii elektrycznej – 0,149 zł/KWh (netto). 

Przyjęte koszty na podstawie faktur TAURON za lata 2018. 
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 Materiały i dane do audytu 

 

6.1.3.1. Dokumentacja projektowa 

 

Inwentaryzacja własna, wykonana przez p. Sławomira Pochwałę. 

 

6.1.3.2. Inne dokumenty 

 

* Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu 

sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod 

obliczania oszczędności energii, 

* Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.), 

* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenie metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych, 

* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu 

energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmów oceny opłacalności 

przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Dalej zwane Rozporządzeniem dot. audytów termomodernizacyjnych. 

* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie metodologii obliczania charaktery-styki 

energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-

użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej. Dalej zwane 

Rozporządzeniem dot. świadectw energetycznych, 

* Materiały otrzymane od Zamawiającego, w tym faktury rozliczeniowe. 

 

6.1.3.3. Osoby udzielające informacji 

 

Pracownicy Gminy. 

 

6.1.3.4. Wytyczne inwestora 

 

Zmniejszenie zużywanej energii, a tym samym kosztów na potrzeby oświetlenia wbudowanego. 
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 Analiza zużycia energii elektrycznej 

 

Na podstawie inwentaryzacji, która miała miejsce na terenie całego ośrodka, została policzona oraz pomierzona cała 

instalacja oświetleniowa dziennego budynku. 

 

W Budynku Straży Pożarnej w Strzeleczkach, z uwagi na brak możliwości szacunku poboru energii elektrycznej 

spożytkowanej na działanie oświetlenia przyjęto: 

 

Wybór sposobu obliczeń: 

Na podstawie mocy opraw 

 

Czas użytkowania oświetlenia: 

td+n = 1800 h/rok8 

 

Typ sterowania – ręczne: 

Fd = 1,0 

 

Współczynnik wpływu nieobecności pracowników: 

Fo = 1,0 

 

Wpływ obniżenia natężenia oświetlenia: 

Fc = 1,0 

 

Zestawienie opraw oświetleniowych w stanie istniejącym 

Rodzaj oświetlenia Ilość [szt.] Moc [W] Pnj [W] 

Oprawa liniowa świetlówka 2x36 60,00 36,00 2 160,00 

Oprawa liniowa świetlówka 4x18 32,00 18,00 576,00 

Żarówka halogenowa 2,00 40,00 80,00 

Żarówka tradycyjna 17,00 60,00 1 020,00 

Suma 3 836,00 

 

                                                             
8 Przyjęty średni czas użytkowania oświetlenia na przestrzeni roku, został dokonany na podstawie realnych, zmierzonych 

wartości poboru energii elektrycznej przypadający na lata 2018 (7 180,0 kWh/rok) przez Straż Pożarną w Strzeleczkach. Analiza 

zużycia energii elektrycznej została przedstawiona w załączniku „Analiza zużycia energii elektrycznej przypadającej na 2018 rok –  

Straż Pożarna w Strzeleczkach”. 
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Parametry łącznie istniejącego oświetlenia: 

 

Lp. Opis Wartość Jednostka 

1. 
Moc zainstalowana opraw oświetlenia 

podstawowego 
3 836,0 W 

2. Powierzchnia użytkowa pomieszczeń 532,10 m2 

3. Jednostkowa moc opraw oświetlenia budynku 7,20 W/m2 

4. 
Współczynnik uwzględniający obniżenie 

poziomu natężenia oświetlenia do poziomu 
wymaganego 

1,0 FC 

5. 
Współczynnik uwzględniający obecność 

pracowników w miejscu pracy 
1,0 FO 

6. 
Współczynnik uwzględniający wpływ światła 

dziennego 
1,0 FD 

7. 
Roczne odniesieniowe czasy użytkowania 

oświetlenia w budynku 
1800,0 h/rok 

8. 
Roczne jednostkowe zużycie energii do 

oświetlenia ocenianego budynku 
12,97 

kWh/m2 x 

rok 
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 Zasada działania projektowanego usprawnienia 

 

Lampa LED to elektroniczne urządzenie półprzewodnikowe o określonym składzie materiałowym, które pod 

wpływem przepływającego przez nie prądu emituje światło. W przypadku ogólnego oświetlenia w budynkach, 

głównym celem producentów lamp LED jest odtworzenie spektrum światła słonecznego. Ludzki wzrok jest 

przystosowany do widzenia właśnie tego tzw. „białego”. światła. 

 

Wydajność lamp diodowych w dużym stopniu zależy od użytych materiałów. Niemal wszystkie lampy LED do 

ogólnych zastosowań, w celu wygenerowania światła zbliżonego do białego wykorzystują niebieskie chipy LED 

z żółtymi luminoforami, choć zielona część widma jest raczej przytłumiona. Każda dioda emitująca światło musi być 

zasilana prądem stałym (DC), podczas gdy w instalacjach elektrycznych budynków płynie prąd zmienny (AC) 

o znacznie wyższym napięciu niż wymagane przez układy LED. Przemianą steruje obwód konwersji i kontroli 

zasilania. Większość lamp LED do ogólnych zastosowań zaprojektowano do pracy pod napięciem 11. V - 115 V AC lub 

220 V - 240 V AC. Jednak niektóre z nich mają zastąpić inne 12-woltowe lampy kierunkowe i działają pod napięciem 

12 V DC. 

 

Obecna żywotność wysokiej jakości lamp LED mieści się zwykle pomiędzy 1. 000 a 45 000 godzin. Ogólnie rzecz 

biorąc, mniejsze lampy diodowe, takie jak lampy świecowe, mają niższą żywotność, gdyż pracują w wyższych 

temperaturach. 9 

 

Oświetlenie LED charakteryzuje się: 
 

• zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej i mocy oprawy;  

• możliwością wielokrotnego załączania oświetlenia w ciągu dnia bez skrócenia żywotności źródeł światła;  

• brakiem efektu pulsowania światła;  

• niską temperaturą oprawy w trakcie działania (dłuższy czas życia oprawy);  

• większą odpornością na wahania napięcia;  

• żywotnością min. 50 000 godzin.  
 

                                                             
9 https://tech.wp.pl 



WRZESIEŃ 2019 

AUDYT ENERGETYCZNY          

S t r o n a  81 | 163 

 
 Budowa podstawowego oświetlenia LED  
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 Optymalizacja rozwiązania 

 

Projektuje się zastąpienie istniejącego rodzaju oświetlenia projektowanym LED. W poniższej tabeli zaprezentowano 

propozycję dotyczącą modernizacji. Celem wykazania realnych oszczędności wynikających z modernizacji 

oświetlenia, pomija się montaż oświetlenia o przeznaczeniu awaryjnym, ozdobnym oraz informacyjnym.  

 

Opis usprawnienia: 

 

W budynku zainstalowane jest 111 źródeł światła o łącznej mocy 3,84 kW  

Usprawnienie polega na:  

• wymianie oprawy oraz redukcji mocy źródło światła,  

• wymianie źródła światła. 
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Projektowane oświetlenie po modernizacji: 

 

Czas użytkowania oświetlenia: 

td+n = 1800 h/rok10 

 

Typ sterowania – ręczne: 

Fd = 1,0 

 

Współczynnik wpływu nieobecności pracowników: 

Fo = 1,0 

 

Wpływ obniżenia natężenia oświetlenia: 

Fc = 1,0 

 

 

 

Zestawienie opraw oświetleniowych w stanie projektowanym 

Rodzaj oświetlenia Ilość [szt.] Moc [W] Pnj [W] 

Oprawa liniowa świetlówka LED 60,00 18,00 1080,00 

Oprawa liniowa świetlówka LED 32,00 9,00 288,00 

Żarówka LED 2,00 6,00 12,00 

Żarówka LED 17,00 8,50 144,50 

Suma 1524,50 

                                                             
10 Przyjęty średni czas użytkowania oświetlenia na przestrzeni roku, został dokonany na podstawie realnych, zmierzonych 

wartości poboru energii elektrycznej przypadający na lata 2018 (7 180,0 kWh/rok) przez Straż Pożarną w Strzeleczkach. Analiza 

zużycia energii elektrycznej została przedstawiona w załączniku „Analiza zużycia energii elektrycznej przypadającej na 2018 rok –  

Straż Pożarna w Strzeleczkach”. 
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Parametry łącznie projektowanego oświetlenia: 

 

Lp. Opis Wartość Jednostka 

1. 
Moc zainstalowana opraw oświetlenia 

podstawowego 
1524,50 W 

2. Powierzchnia użytkowa pomieszczeń 532,10 m2 

3. Jednostkowa moc opraw oświetlenia budynku 2,87 W/m2 

4. 
Współczynnik uwzględniający obniżenie 

poziomu natężenia oświetlenia do poziomu 
wymaganego 

1,0 FC 

5. 
Współczynnik uwzględniający obecność 

pracowników w miejscu pracy 
1,0 FO 

6. 
Współczynnik uwzględniający wpływ światła 

dziennego 
1,0 FD 

7. 
Roczne odniesieniowe czasy użytkowania 

oświetlenia w budynku 
1800,0 h/rok 

8. 
Roczne jednostkowe zużycie energii do 

oświetlenia ocenianego budynku 
5,16 

kWh/m2 x 

rok 

 

 

 Opis przyjętego usprawnienia 

 
Nowe oświetlenie typu LED opiera się o energooszczędne oświetlenie, które charakteryzuje się:  
• zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej i mocy oprawy;  

• możliwością wielokrotnego załączania oświetlenia w ciągu dnia bez skrócenia żywotności źródeł światła;  

• brakiem efektu pulsowania światła;  

• niską temperaturą oprawy w trakcie działania (dłuższy czas życia oprawy);  

• większą odpornością na wahania napięcia;  

• żywotnością min. 50 000 godzin.  
 

 Charakterystyka finansowa usprawnienia 
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 Efekt ekologiczny 

 

Przed modernizacją: 

 

Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną          6 904,80  kWh/rok  

                        24,86   GJ/rok 

                        778,0011 kg CO2/MWh 

                         

 

Emisja CO2 w ciągu roku: 

 

                        5 371,93  kgCO2/ rok 

 

 

Po modernizacji: 

 

Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną          2 744,10  kWh/rok  

                        9,88   GJ/rok 

                        778,00 kg CO2/MWh     

                         

 

Emisja CO2 w ciągu roku: 

 

                        2 134,911 kgCO2/ rok 

                         

 

Redukcja CO2: 

 

Redukcja emisji CO2 w ciągu roku: 

 

                        3 237,02 kgCO2/ rok 

 

                                                             
11 Wskaźniki emisyjności energii elektrycznej odniesione do energii u odbiorcy końcowego – 778,0 kgCO2/MWh. 
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6.2. Audyt Energetyczny Oświetlenia – Budynek Szkolno – Przedszkolny w Komornikach 

 

 Strona tytułowa  

 

1. Dane identyfikacyjne budynku 

1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 90’ 

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

Gmina Strzeleczki 1.4 Adres budynku 

(nazwa lub imię i nazwisko, 
PESEL*) 

Rynek 4 Komorniki, ul. Szkolna 4 

47-364 Strzeleczki 47-364 Strzeleczki 

 OPOLSKIE 

  

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

EKO KIMS MAGDALENA POCHWAŁA 

ul. Kościuszki 88A 

49-340 Lewin Brzeski 

NIP: 9141444962 

 

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

dr inż. Sławomir Pochwała- Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych nr 2038  

mgr inż. Magdalena Pochwała- Uprawnienia w zakresie świadectw charakterystyki 
energetycznej i audytów budynków- nr upr. 1012 

 

 mgr inż. Dawid Dulog ................... 

 podpis 

4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac 

Lp. Imię i nazwisko Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego 

1 Sławomir Pochwała Sporządzenie dokumentacji audytorskiej 

2 Magdalena Pochwała Sporządzenie dokumentacji audytorskiej 

3 Dawid Dulog Sporządzenie dokumentacji audytorskiej 

5. Miejscowość: Komorniki Data wykonania opracowania WRZESIEŃ 2019 

6. Spis treści 

3.2.1. Strona tytułowa  

3.2.2. Karta audytu energetycznego oświetlenia 
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3.2.3. Materiał i dane do audytu 

3.2.4. Analiza zużycia energii elektrycznej  

3.2.5. Zasadza działania projektowanego usprawnienia 

3.2.6. Optymalizacja rozwiązania 

3.2.7. Opis przyjętego usprawnienia 

3.2.8. Charakterystyka finansowa usprawnienia 

3.2.9. Efekt ekologiczny modernizacji 
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 Karta audytu energetycznego oświetlenia 

Dane ogólne 

1. Konstrukcja/technologia budynku  tradycyjna 

2. Liczba kondygnacji  3 nadziemne, 1 podziemna 

3. Kubatura części ogrzewanej  3 709,45 m3 

4. Powierzchnia netto budynku  1 693,30 m2 

5. Pow. użytkowa części mieszkalnej  -- 

6. Liczba osób użytkujących budynek  -- 

7. Współczynnik kształtu A/V  0,42 

8. Inne dane charakteryzujące budynek  brak 

9. Oświetlenie wewnętrzne  
Głównie w oparciu o świetlówki 

indukcyjne i oprawy żarowe 

10. Ilość źródeł światła   

Charakterystyka energetyczna oświetlenia 
Przed 

modernizacją 
Po   

modernizacji 

11. Instalacja elektryczna oświetlenia                           KW 16,90 7,20 

12. 
Zapotrzebowanie energii elektrycznej na potrzeby 

oświetlania budynku w ciągu roku                            

kWh/rok 

11 830,70 5 038,95 

13. 
Zapotrzebowanie energii elektrycznej na potrzeby 

oświetlania budynku w ciągu roku                         GJ/rok 
42,59 18,14 

Opłaty jednostkowe   

15. 
Opłata za dostawę energii elektryczne      zł (br.) 

/kWh12 
0,47 0,47 

Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia 
modernizacyjnego  

16. 
Roczne zmniejszenie na zapotrzebowanie na energię 

końcową     % 
57,4 % 

17. 
Roczna oszczędność kosztów energii elektrycznej                                       

zł/rok 
3 192,12 zł/rok 

18. 
Roczna redukcja CO2 związana z modernizacją                                          

Mg/rok 
5,284 Mg/rok 

                                                             
12 Koszty zużycia energii elektrycznej – 0,235 zł/KWh (netto), koszty dystrybucji energii elektrycznej – 0,149 zł/KWh (netto). 

Przyjęte koszty na podstawie faktur TAURON za lata 2017/18. 
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 Materiały i dane do audytu 

 

6.2.3.1. Dokumentacja projektowa 

 

Inwentaryzacja własna, wykonana przez p. Sławomira Pochwała. 

 

6.2.3.2. Inne dokumenty 

 

* Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu 

sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod 

obliczania oszczędności energii, 

* Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.), 

* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenie metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych, 

* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu 

energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmów oceny opłacalności 

przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Dalej zwane Rozporządzeniem dot. audytów termomodernizacyjnych. 

* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie metodologii obliczania charaktery-styki 

energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-

użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej. Dalej zwane 

Rozporządzeniem dot. świadectw energetycznych, 

* Materiały otrzymane od Zamawiającego, w tym faktury rozliczeniowe. 

 

6.2.3.3. Osoby udzielające informacji 

 

Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury. 

 

6.2.3.4. Wytyczne inwestora 

 

Zmniejszenie zużywanej energii, a tym samym kosztów na potrzeby oświetlenia wbudowanego. 
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 Analiza zużycia energii elektrycznej 

 

Na podstawie inwentaryzacji, która miała miejsce na terenie całego ośrodka, została policzona oraz pomierzona cała 

instalacja oświetleniowa dziennego budynku. 

 

W Budynku jakim jest Budynek Szkolno – Przedszkolny w Komornikach, z uwagi na brak możliwości szacunku poboru 

energii elektrycznej spożytkowanej na działanie oświetlenia przyjęto: 

 

Wybór sposobu obliczeń: 

Na podstawie mocy opraw 

 

Czas użytkowania oświetlenia: 

td+n = 1000 h/rok13 

 

Typ sterowania – ręczne: 

Fd = 1,0 

 

Współczynnik wpływu nieobecności pracowników: 

Fo = 0,7 

 

Wpływ obniżenia natężenia oświetlenia: 

Fc = 1,0 

 

Zestawienie opraw oświetleniowych w stanie istniejącym 

Rodzaj oświetlenia Ilość [szt.] Moc [W] Pnj [W] 

Oprawa liniowa świetlówka 376,00 36,00 13 536,00 

Żarówka tradycyjna 2,00 40,00 80,00 

Żarówka tradycyjna 51,00 60,00 3 060,00 

Żarówka tradycyjna 3,00 75,00 225,00 

Suma 16 901,00 

 

                                                             
13 Przyjęty średni czas użytkowania oświetlenia na przestrzeni roku, został dokonany na podstawie realnych, zmierzonych 

wartości poboru energii elektrycznej przypadający na lata 2018 (13 127,0 kWh/rok) przez Budynek Szkolno – Przedszkolny w 

Komornikach. Analiza zużycia energii elektrycznej została przedstawiona w załączniku „Analiza zużycia energii elektrycznej 

przypadającej na 2018 rok – Budynek Szkolno – Przedszkolny w Komornikach”. 
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Parametry łącznie istniejącego oświetlenia: 

 

Lp. Opis Wartość Jednostka 

1. 
Moc zainstalowana opraw oświetlenia 

podstawowego 
16 901,00 W 

2. Powierzchnia użytkowa pomieszczeń 1 693,30 m2 

3. Jednostkowa moc opraw oświetlenia budynku 9,98 W/m2 

4. 
Współczynnik uwzględniający obniżenie 

poziomu natężenia oświetlenia do poziomu 
wymaganego 

1,0 FC 

5. 
Współczynnik uwzględniający obecność 

pracowników w miejscu pracy 
0,7 FO 

6. 
Współczynnik uwzględniający wpływ światła 

dziennego 
1,0 FD 

7. 
Roczne odniesieniowe czasy użytkowania 

oświetlenia w budynku 
1000,0 h/rok 

8. 
Roczne jednostkowe zużycie energii do 

oświetlenia ocenianego budynku 
6,99 

kWh/m2 x 

rok 
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 Zasada działania projektowanego usprawnienia 

 

Lampa LED to elektroniczne urządzenie półprzewodnikowe o określonym składzie materiałowym, które pod 

wpływem przepływającego przez nie prądu emituje światło. W przypadku ogólnego oświetlenia w budynkach, 

głównym celem producentów lamp LED jest odtworzenie spektrum światła słonecznego. Ludzki wzrok jest 

przystosowany do widzenia właśnie tego tak zwanego. „białego” światła. 

 

Wydajność lamp diodowych w dużym stopniu zależy od użytych materiałów. Niemal wszystkie lampy LED do 

ogólnych zastosowań, w celu wygenerowania światła zbliżonego do białego wykorzystują niebieskie chipy LED 

z żółtymi luminoforami, choć zielona część widma jest raczej przytłumiona. Każda dioda emitująca światło musi być 

zasilana prądem stałym (DC), podczas gdy w instalacjach elektrycznych budynków płynie prąd zmienny (AC) 

o znacznie wyższym napięciu niż wymagane przez układy LED. Przemianą steruje obwód konwersji i kontroli 

zasilania. Większość lamp LED do ogólnych zastosowań zaprojektowano do pracy pod napięciem 11. V - 115 V AC lub 

220 V - 240 V AC. Jednak niektóre z nich mają zastąpić inne 12-woltowe lampy kierunkowe i działają pod napięciem 

12 V DC. 

 

Obecna żywotność wysokiej jakości lamp LED mieści się zwykle pomiędzy 1. 000 a 45 000 godzin. Ogólnie rzecz 

biorąc, mniejsze lampy diodowe, takie jak lampy świecowe, mają niższą żywotność, gdyż pracują w wyższych 

temperaturach. 14 

 

Oświetlenie LED charakteryzuje się: 
 

• zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej i mocy oprawy;  

• możliwością wielokrotnego załączania oświetlenia w ciągu dnia bez skrócenia żywotności źródeł światła;  

• brakiem efektu pulsowania światła;  

• niską temperaturą oprawy w trakcie działania (dłuższy czas życia oprawy);  

• większą odpornością na wahania napięcia;  

• żywotnością min. 50 000 godzin.  
 

                                                             
14 https://tech.wp.pl 
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 Budowa podstawowego oświetlenia LED  
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 Optymalizacja rozwiązania 

 

Projektuje się zastąpienie istniejącego rodzaju oświetlenia projektowanym LED. W poniższej tabeli zaprezentowano 

propozycję dotyczącą modernizacji. Celem wykazania realnych oszczędności wynikających z modernizacji 

oświetlenia, pomija się montaż oświetlenia o przeznaczeniu awaryjnym, ozdobnym oraz informacyjnym.  

 

Opis usprawnienia: 

 

W budynku zainstalowane jest 432 źródeł światła o łącznej mocy 16,0 kW  

Usprawnienie polega na:  

• wymianie oprawy oraz redukcji mocy źródło światła,  

• wymianie źródła światła. 
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Projektowane oświetlenie po modernizacji: 

 

Czas użytkowania oświetlenia: 

td+n = 1000 h/rok15 

 

Typ sterowania – ręczne: 

Fd = 1,0 

 

Współczynnik wpływu nieobecności pracowników: 

Fo = 0,7 

 

Wpływ obniżenia natężenia oświetlenia: 

Fc = 1,0 

 

 

 

Zestawienie opraw oświetleniowych w stanie istniejącym 

Rodzaj oświetlenia Ilość [szt.] Moc [W] Pnj [W] 

Oprawa liniowa świetlówka LED 376,00 18,0 6 768,00 

Oprawa liniowa świetlówka LED 2,00 6,00 12,00 

Żarówka LED 51,00 7,50 382,50 

Żarówka LED 3,00 12,00 36,00 

Suma 7 198,50 

                                                             
15 Przyjęty średni czas użytkowania oświetlenia na przestrzeni roku, został dokonany na podstawie realnych, zmierzonych 

wartości poboru energii elektrycznej przypadający na lata 2018 (13 127,0 kWh/rok) przez Budynek Szkolno – Przedszkolny w 

Komornikach. Analiza zużycia energii elektrycznej została przedstawiona w załączniku „Analiza zużycia energii elektrycznej 

przypadającej na 2018 rok – Budynek Szkolno – Przedszkolny w Komornikach”. 
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Parametry łącznie projektowanego oświetlenia: 

 

Lp. Opis Wartość Jednostka 

1. 
Moc zainstalowana opraw oświetlenia 

podstawowego 
7 198,50 W 

2. Powierzchnia użytkowa pomieszczeń 1 693,30 m2 

3. Jednostkowa moc opraw oświetlenia budynku 4,25 W/m2 

4. 
Współczynnik uwzględniający obniżenie 

poziomu natężenia oświetlenia do poziomu 
wymaganego 

 FC 

5. 
Współczynnik uwzględniający obecność 

pracowników w miejscu pracy 
0,7 FO 

6. 
Współczynnik uwzględniający wpływ światła 

dziennego 
1,0 FD 

7. 
Roczne odniesieniowe czasy użytkowania 

oświetlenia w budynku 
1000,0 h/rok 

8. 
Roczne jednostkowe zużycie energii do 

oświetlenia ocenianego budynku 
2,98 

kWh/m2 x 

rok 

 

 

 Opis przyjętego usprawnienia 

 
Nowe oświetlenie typu LED opiera się o energooszczędne oświetlenie, które charakteryzuje się:  
• zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej i mocy oprawy;  

• możliwością wielokrotnego załączania oświetlenia w ciągu dnia bez skrócenia żywotności źródeł światła;  

• brakiem efektu pulsowania światła;  

• niską temperaturą oprawy w trakcie działania (dłuższy czas życia oprawy);  

• większą odpornością na wahania napięcia;  

• żywotnością min. 50 000 godzin.  
 

 Charakterystyka finansowa usprawnienia 

 

Nakład inwestycyjny  
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Efekt ekologiczny 

 

Przed modernizacją: 

 

Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną          11 830,70 kWh/rok  

                        42,59   GJ/rok 

                        778,0016 kg CO2/MWh 

                         

 

Emisja CO2 w ciągu roku: 

 

                        9 204,29 kgCO2/ rok 

 

 

Po modernizacji: 

 

Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną          5 038,95  kWh/rok  

                        18,14   GJ/rok 

                        778,00 kg CO2/MWh     

                         

 

Emisja CO2 w ciągu roku: 

 

                        3 920,30 kgCO2/ rok 

                         

 

Redukcja CO2: 

 

Redukcja emisji CO2 w ciągu roku: 

 

                        5 283,99 kgCO2/ rok 

 

                                                             
16 Wskaźniki emisyjności energii elektrycznej odniesione do energii u odbiorcy końcowego – 778,0 kgCO2/MWh. 
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6.3. Audyt energetyczny instalacji fotowoltaicznej - Straż Pożarna w Strzeleczkach 

 

 Strona tytułowa 

 

1. Dane identyfikacyjne budynku 

1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 90’ 

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

Gmina Strzeleczki 1.4 Adres budynku 

(nazwa lub imię i nazwisko, 
PESEL*) 

Rynek 4 Straż Pożarna w Strzeleczkach 

47-364 Strzeleczki ul. Dworcowa 3A, 47-364 Strzeleczki 

 OPOLSKIE 

  

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

EKO KIMS MAGDALENA POCHWAŁA 

ul. Kościuszki 88A 

49-340 Lewin Brzeski 

NIP: 9141444962  

 

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

dr inż. Sławomir Pochwała- Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych nr 2038  

mgr inż. Magdalena Pochwała- Uprawnienia w zakresie świadectw charakterystyki 
energetycznej i audytów budynków- nr upr. 1012 

 

mgr inż. Dawid Dulog ................... 

 podpis 

4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac 

Lp. Imię i nazwisko Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego 

1 Sławomir Pochwała Sporządzenie dokumentacji audytorskiej 

2 Magdalena Pochwała Sporządzenie dokumentacji audytorskiej 

3 Dawid Dulog Sporządzenie dokumentacji audytorskiej 

5. Miejscowość: Strzeleczki Data wykonania opracowania WRZESIEŃ 2019 

6. Spis treści 
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3.3.1. Strona tytułowa  

3.3.2. Karta audytu energetycznego systemu fotowoltaicznego 

3.3.3. Materiał i dane do audytu 

3.3.4. Analiza zużycia energii elektrycznej / rynek energii 

3.3.5. Właściwości paneli fotowoltaicznych 

3.3.6. Optymalizacja rozwiązania technologicznego 

3.3.7. Określenie warunków meteorologicznych 

3.3.8. Zestawienie kosztów instalacji fotowoltaicznej 

3.3.9. Sposób montażu paneli fotowoltaicznych 

3.3.10. Bilans energii instalacji fotowoltaicznej 

3.3.11. Efekt ekologiczny 
3.3.12. Ocena ekonomiczna instalacji fotowoltaicznej 
3.3.13. Opis robót 
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 Karta audytu energetycznego systemu fotowoltaicznego 

 

Data wykonania WRZESIEŃ 2019 

Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia 

Przedsięwzięcie 

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na terenie Straży Pożarnej 

w Strzeleczkach 

ul. Dworcowa 3A, 47-364 Strzeleczki 

Opis przedsięwzięcia 

Budowa kompletniej instalacji fotowoltaicznej o mocy 3,07 kWp, 

składających się z 12 szt. Paneli fotowoltaicznych o wymiarach 1m 

x 1,6m. Instalacja umieszczona na dachu budynku. Powierzchnia 

czynna – 19,20 m2. 

Dane inwestora 
Gmina Strzeleczki 
Rynek 4 
47-364 Strzeleczki 

Parametry przedsięwzięcia 

Średnioroczna oszczędność 
energii finalnej (końcowej)          

2 492,63 kWh/rok 

Planowany koszt całkowity  zł 

Efekt ekonomiczny  zł/rok 

Efekt ekologiczny (Ek)17 1,939 t CO2/rok 

SPBT  lat 

Dane sporządzającego audyty oraz odnawialnego źródła energii 

Imię i Nazwisko Sławomir Pochwała 

Nr. telefonu 516-445-516 

                                                             
17 Wskaźniki emisyjności energii elektrycznej odniesione do energii u odbiorcy końcowego – 778,0 kgCO2/MWh. 
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 Materiały i dane do audytu 

 

1. Inwentaryzacja techniczno – technologiczna kotłowni: 
 

Nie dotyczy 
 

2. Poza inwentaryzacją audytor korzystał z następujących źródeł danych informacji: 
 
- dokumentacja projektowa:  
• inwentaryzacja własna na potrzeby wykonania audytu.  
 
- inne dokumenty:  
• dostarczone przez Inwestora informacje dot. kosztów zakupu energii elektrycznej,  
• faktury miesięczne Energa operator,  
• taryfa dla energii elektrycznej obowiązująca dla jednostki inwentaryzacyjnej,  
• normy i przepisy eksploatacyjne,  
• wytyczne projektowania instalacji fotowoltaicznych,  
• warunki techniczne, przepisy budowlane i normy branżowe.  
 
3. Osoby udzielające informacji:  
 
- Pracownicy Urzędu Gminy Strzeleczki 
 
- wizja lokalna:  
w miesiącu luty 2019r.  
 
4. W audycie uwzględniono także:  
 
- wytyczne i życzenia Inwestora:  
 
- zmniejszenie kosztów wytwarzania energii elektrycznej,  
- wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej,  
- określenie planowanego do osiągnięcia efektu ekologicznego. 
 
 
 
 
 
 
 
Uwagi do audytu: 
 
1. Audyt energetyczny instalacji fotowoltaicznej oparto na danych zakładających uprzednio 
wymianę oświetlenia na energooszczędne. Przyjmuje się zatem ilość poboru energii 
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elektrycznej w stanie istniejącym (za dane miesiące w roku 2017/8) pomniejszone o 
zakładaną oszczędność energii elektrycznej wyznaczoną w wariancie optymalizacyjnym 
dotyczącym oświetlenia. 
 
2. Audyt energetyczny systemu fotowoltaicznego wykonano na potrzeby programu RPO 
Poddziałanie 3.2.2. „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji 

Opolskiej”. 
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 Analiza zużycia energii elektrycznej / rynek energii 

 

Budynek Straży Pożarnej w Strzeleczkach położony jest na ulicy Dworcowej 3A. Zapotrzebowanie na moc 

elektroenergetyczną obiektu, wg umowy z dostawcą energii elektrycznej wynosi 31 kW. Po przeprowadzonej 

modernizacji należy wziąć pod uwagę zmniejszenie ilości zamówionej energii elektrycznej. Przyjęty koszt 

jednostkowy równy 0,47 zł/kWh zawiera w sobie koszt pobranej energii elektrycznej, koszt dystrybucji.  

 

Planowana do wybudowania instalacja fotowoltaiczna stanowi zespół prądotwórczy, nazywany dalej mikro 

źródłowym, który wykorzystuje w swoim działaniu energię odnawialną pochodzącą z energii słonecznej. Instalacja 

wg. Programu dofinansowania winna wytwarzać wyłącznie energię elektryczną na potrzeby własne. Występujące 

chwilowo nadmiary energii elektrycznej będą oddawane do sieci za pomocą tzw. liczników dwudrogowych do 

miejscowej sieci elektrycznej. Realizacja ta wymaga od inwestora wystąpienia do operatora systemu sieci 

elektroenergetycznej o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. 

 

Zalety instalacji fotowoltaicznych: 

 

- zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną, 

- zmniejszenie emisji CO2 do środowiska, 

- ograniczenie kosztów zakupu energii elektrycznej, 

- łatwa zabudowa na konstrukcji wsporczej. 
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 Właściwości paneli fotowoltaicznych 

 

Działanie paneli fotowoltaicznych. 

 

Ogniwa fotowoltaiczne, inaczej nazywane ogniwami słonecznymi, są urządzeniami, które przetwarzają 

promieniowanie słoneczne na energię elektryczną. Podstawą ich budowy są półprzewodnikowe złącza typu n-p. 

W złączach tych znajduje się obszar przejściowy, w którym istnieje wbudowane pole elektryczne. Obszar przejściowy 

jest także tzw. obszarem zubożonym, czyli innymi słowy – warstwą zaporową bądź obszarem ładunku 

przestrzennego. Charakterystyczne dla niego jest występowanie zjonizowanych ładunków atomów, które znajdują 

się w węzłach sieci krystalograficznej. 

 

Schemat działania ogniw fotowoltaicznych. 

 

Fotony dysponujące energią przewyższającą szerokość przerwy energetycznej zostają zaabsorbowane przez 

elektrony walencyjne. W związku z tym cząstki elementarne zostają wzbudzone oraz przechodzą z pasma 

walencyjnego do pasma przewodzenia. Każdy z zaabsorbowanych w ten sposób fotonów generuje właściwie tylko 

jedną parę nośników- dziurę oraz elektron. Możliwa jest sytuacja, w której przez wysokoenergetyczny foton 

wygenerowanych zostanie więcej niż jedna para nośników. Może zdarzyć się tak, że wiele fotonów 

niskoenergetycznych wygeneruje jedną parę nośników ładunków. Opisane sytuacje nie mają jednak wpływu na 

efektywne działanie produkowanych współcześnie ogniw PV. 

Wskutek opisanych wyżej zjawisk powstają nadprogramowe nośniki ładunków, pojawiające się w całym obszarze 

ogniwa – w obszarach typu n,p oraz w obszarze zubożonym. Elektrony występujące w półprzewodniku p oraz dziury 

pojawiające się w półprzewodniku n ulegają rozdzieleniu przez pole elektryczne złącza (o ile wcześniej nie dojdzie do 

procesu rekombinacji). Następnie elektrony przechodzą do obszaru typu n, a dziury – do obszaru typu p. W ten 

sposób dochodzi do pojawienia się różnicy potencjałów, występującej między tzw. kontaktami omowymi do obu 

półprzewodników. Zjawisko to nosi nazwę efektu fotowoltaicznego. Jeśli w takich warunkach do obu kontaktów 

zostanie podłączone obciążenie, wówczas popłynie prąd.18 

                                                             
18 http://www.fotowoltaika.edu.pl 
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 Optymalizacja rozwiązań technologicznych 

 

W celu zmniejszenia poboru energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej przewiduje się zabudowę instalacji 

fotowoltaicznej, która zlokalizowana będzie na gruncie nieopodal Budynku Remizy Straży Pożarnej w  Strzeleczkach. 

Dobór wielkości, kierunku oraz konta nachylenia paneli fotowoltaicznych względem kierunku świata wyznaczono na 

podstawie: 

 

- miejsca usytuowania instalacji, 

- typu systemu fotowoltaicznego,  

- lokalnych warunków meteorologicznych, 

- nieprzewidywania gromadzenia energii wytworzonej w akumulatorze. 

 

 Określenie warunków meteorologicznych i nasłonecznienia obszaru 

 

Przyjmuje się usytuowanie paneli fotowoltaicznych na stronę południową pod kontem 45o. 

Poniższy wykres przedstawia nasłonecznienie dla paneli PV ukierunkowanych na północ 45o. 

 

 
 Nasłonecznienie dla paneli PV ukierunkowanych na północ 45o 

 

Całość obliczeń dotyczących możliwości generacji energii elektryczne na danym obszarze przez instalacje 

fotowoltaiczne oparto na danych przedstawionych przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, które to dane 

odnoszą się do jednostkowego nasłonecznienia dla przykładowego roku meteorologicznego.  

„Wskaźnik emisji i wartości opałowe paliwa oraz typowe lata meteorologiczne i statystyczne dane klimatyczne do 

obliczeń energetycznych budynków.” 
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Poniższy wykres przedstawia wytworzoną energię elektryczną przez 12 szt. Paneli PV (W1). 

 

 

 
 Wytworzona energia elektryczna przez 12 szt. Paneli PV 

 

 

 Zestawienie kosztów instalacji fotowoltaicznej 

 

Na podstawie analizy cen rynkowych zakupu elementów niezbędnych dla systemu paneli fotowoltaicznych, cen 

robocizny oraz niezbędnego sprzętu do przeprowadzenia prac montażowych – przedstawia się tabelę zbiorczą 

kosztów zakładanych dla instalacji 12 szt. Paneli fotowoltaicznych na dachu płaskim. 

 

- Wykonanie instalacji fotowoltaicznej 12 szt. paneli, 

- Panele fotowoltaiczne monokrystaliczne, 

- Optymizer 300W, 

- Inwerter 4kW z możliwością wizualizacji poprzez Internet, 

- Komplet złączek i okablowanie instalacji 4mm 

- Zabezpieczenie AC i DC komplet 

- Prace montażowe 
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Poniższy wykres przedstawia wytworzoną energię elektryczną przez 8 szt. Paneli PV (W2). 

 

 

 
 Wytworzona energia elektryczna przez 8 szt. Paneli PV 

 

 

 Zestawienie kosztów instalacji fotowoltaicznej 

 

Na podstawie analizy cen rynkowych zakupu elementów niezbędnych dla systemu paneli fotowoltaicznych, cen 

robocizny oraz niezbędnego sprzętu do przeprowadzenia prac montażowych – przedstawia się tabelę zbiorczą 

kosztów zakładanych dla instalacji 8 szt. Paneli fotowoltaicznych na dachu płaskim. 

 

- Wykonanie instalacji fotowoltaicznej 8 szt. paneli, 

- Panele fotowoltaiczne monokrystaliczne, 

- Optymizer 300W, 

- Inwerter 4kW z możliwością wizualizacji poprzez Internet, 

- Komplet złączek i okablowanie instalacji 4mm 

- Zabezpieczenie AC i DC komplet 

- Prace montażowe 
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 Sposób montażu paneli fotowoltaicznych. 

 

Ze względu na sposób nachylenia paneli fotowoltaicznych względem dachu, projektuje się minimalne odległości 

pomiędzy rzędami instalacji fotowoltaicznej, celem uniknięcia zaciemnienia powierzchni odbiorowej, co prowadzić 

może do obniżenia skuteczności całej instalacji. 

 

Na poniższym rysunku przedstawiono obliczenie minimalnej odległości pomiędzy rzędami paneli. 

 

 
 Minimalne odległości pomiędzy rzędami paneli 
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 Bilans energii instalacji fotowoltaicznej 

 

Obliczenie produkcji energii elektrycznej przez instalację fotowoltaiczną przeprowadzono w oparciu o otrzymane 

wytyczne inwestora, wiedzę techniczną oraz wytyczne przy projektowaniu instalacji fotowoltaicznych. 

Na poniższym rysunku przedstawiono tabelę zbiorczą wartości wyprodukowanej energii elektrycznej przez instalacje 

oraz ilości zaoszczędzonych kosztów poniesionych z tytułu braku konieczności poboru energii elektrycznej z sieci. 

 

 

Na poniższym wykresie przedstawiono miesięczne zużycie energii elektrycznej (na podstawie faktur płatniczych za 

rok 2018) po uwzględnieniu oszczędności związanych z wymianą oświetlenia.  

 

 

 
 Wykres miesięcznego poboru energii elektrycznej przez budynek z uwzględnieniem modernizowanego oświeltenia 

 

 

Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną w poszczególnych miesiącach roku 2018 (z uwzględnieniem 

planowanej do wykonania modernizacji oświetlenia) – 3019,30 kWh/rok.  
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Analiza wykorzystania wyprodukowanej energii elektrycznej przez instalację fotowoltaiczną – 12szt paneli 

fotowoltaicznych (W1) 

 

 

 
 

Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną w poszczególnych miesiącach roku 2018 (z uwzględnieniem 

planowanej do wykonania modernizacji oświetlenia) – 3019,30 kWh/rok 

Maksymalna, roczna produkcja en. el. z instalacji fotowoltaicznej – 2635,48 kWh/rok 

Roczna pokrycie zapotrzebowania na en. el. przez panele fotowoltaiczne nie oddane do sieci elektroenergetycznej – 

1921,20 kWh/rok 

Roczna produkcja en. el. wytworzona przez instalację fotowoltaiczną oddana do sieci elektroenergetycznej – 714,28 

kWh/rok  

Współczynnik odbioru en. el. z sieci za pośrednictwem programu Prosument dla instalacji do 10KWp – 0,8 

Energia el. wyprodukowana przez panele fotowoltaiczne odebrana z sieci w chwili zapotrzebowania 

przewyższającego produkcję – 571,42 kWh/rok 

 

Sumaryczna produkcja en. el. wyprodukowanej przez instalacje fotowoltaiczną z uwzględnieniem oddania 

nadwyżki energii do sieci elektroenergetycznej – 1921,20 kWh/rok + 571,42 kWh/rok = 2492,63 kWh/rok 

 

W obliczeniach przyjęto: 

- sprawność ogniw fotowoltaicznych – 16,0 % 

- sprawność działania systemu – 83,8 % 

- sprawność ze względu na temperaturę – 93,0 % 

- ilość paneli fotowoltaicznych – 12 szt. 

- koszt energii elektrycznej – 0,47 zł (brutto) 

- powierzchnia czynna jednego panelu fotowoltaicznego – 1,6 m2 

  



WRZESIEŃ 2019 

AUDYT ENERGETYCZNY          

S t r o n a  111 | 163 

Analiza wykorzystania wyprodukowanej energii elektrycznej przez instalację fotowoltaiczną – 8szt paneli 

fotowoltaicznych (W2) 

 

 

 
 

Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną w poszczególnych miesiącach roku 2018 (z uwzględnieniem 

planowanej do wykonania modernizacji oświetlenia) – 3019,30 kWh/rok 

Maksymalna, roczna produkcja en. el. z instalacji fotowoltaicznej – 1756,99 kWh/rok 

Roczna pokrycie zapotrzebowania na en. el. przez panele fotowoltaiczne nie oddane do sieci elektroenergetycznej – 

1582,73 kWh/rok 

Roczna produkcja en. el. wytworzona przez instalację fotowoltaiczną oddana do sieci elektroenergetycznej – 174,26 

kWh/rok  

Współczynnik odbioru en. el. z sieci za pośrednictwem programu Prosument dla instalacji do 10KWp – 0,8 

Energia el. wyprodukowana przez panele fotowoltaiczne odebrana z sieci w chwili zapotrzebowania 

przewyższającego produkcję – 139,41 kWh/rok 

 

Sumaryczna produkcja en. el. wyprodukowanej przez instalacje fotowoltaiczną z uwzględnieniem oddania 

nadwyżki energii do sieci elektroenergetycznej – 1582,73 kWh/rok + 139,41 kWh/rok = 1722,14 kWh/rok 

 

W obliczeniach przyjęto: 

- sprawność ogniw fotowoltaicznych – 16,0 % 

- sprawność działania systemu – 83,8 % 

- sprawność ze względu na temperaturę – 93,0 % 

- ilość paneli fotowoltaicznych – 8 szt. 

- koszt energii elektrycznej – 0,47 zł (brutto) 

- powierzchnia czynna jednego panelu fotowoltaicznego – 1,6 m2 
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 Ocena ekonomiczna instalacji PV 

 

Dla projektowanej modernizacji zestawiono wielkości nakładów inwestycyjnych, przewidywane oszczędności 

w kosztach zakupu energii elektrycznej oraz prosty czas zwrotu inwestycji (SPBT). 

 

Przyjęty koszt jednostkowy równy 0,47 zł/kWh zawiera w sobie koszt pobranej energii elektrycznej, koszt 

dystrybucji. Uwzględnienie kosztów stałych w zakładanej cenie jednostkowej energii elektrycznej spowodowane jest 

możliwością obniżenia kosztów stałych po przeprowadzonej modernizacji oświetlenia oraz zainstalowaniu paneli 

fotowoltaicznych. 

 

Wariant zabudowy 12 szt. paneli fotowoltaicznych 

 
 Ocena ekonomiczna instalacji PV 

Lp Wariant 

Nakład 

inwestycyjny 

Roczne oszczędności 

kosztów energii 
SPBT 

zł zł/rok - 

1 Budowa instalacji PV    

 

Zastosowanie instalacji PV jest inwestycją charakteryzującą się okresem zwrotu nakładów inwestycyjnych, 

wyrażonych wsp. SPBT = 24,57 lat. 

Poprawa wskaźnika SPBT nastąpić może w przypadku zwiększonej intensywności nasłonecznienia w kolejnych latach, 

wzroście ceny finalnej energii elektrycznej na tynku energetycznym. 

 

Wariant zabudowy 8 szt. paneli fotowoltaicznych 

 
 Ocena ekonomiczna instalacji PV 

Lp Wariant 

Nakład 

inwestycyjny 

Roczne oszczędności 

kosztów energii 
SPBT 

zł zł/rok - 

1 Budowa instalacji PV    

 

Zastosowanie instalacji PV jest inwestycją charakteryzującą się okresem zwrotu nakładów inwestycyjnych, 

wyrażonych wsp. SPBT = lat. 

Poprawa wskaźnika SPBT nastąpić może w przypadku zwiększonej intensywności nasłonecznienia w kolejnych latach, 

wzroście ceny finalnej energii elektrycznej na tynku energetycznym. 

 

Rekomenduje się wybór wariantu zabudowy 12szt. paneli fotowoltaicznych, o mocy nie mniejszej jak 3,07 kWp 
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 Efekt ekologiczny19 
 

 

Po modernizacji: 

Roczna produkcja energii elektrycznej            2492,63  kWh/rok  

                        8,97  GJ/rok 

                        778,00 kg CO2/MWh     

                                                 

 

Emisja CO2 w ciągu roku: 

                        1939,27 kgCO2/ rok 

                         

 

                                                             
19 Wskaźniki emisyjności energii elektrycznej odniesione do energii u odbiorcy końcowego – 778,0 kgCO2/MWh. 
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 Opis robót 

 

Zakres inwestycji obejmuje następujący zakres prac: 

 

- budowę kompleksową instalacji fotowoltaicznej a dachu budynku, wraz z podłączeniem przewodów elektrycznych 

do istniejącej sieci wewnętrznej budynku, 

- instalacja liczników dwukierunkowych dla celów przesyłowych nadmiaru wyprodukowanej energii elektrycznej do 

sieci. 
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6.4. Audyt energetyczny instalacji fotowoltaicznej - Budynek Szkolno – Przedszkolny w Komornikach 

 

 Strona tytułowa 

 

1. Dane identyfikacyjne budynku 

1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 90’ 

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

Gmina Strzeleczki 1.4 Adres budynku 

(nazwa lub imię i nazwisko, 
PESEL*) 

Rynek 4 Komorniki, ul. Szkolna 4, 

47-364 Strzeleczki 47-364 Strzeleczki 

 OPOLSKIE 

  

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

EKO KIMS MAGDALENA POCHWAŁA 

ul. Kościuszki 88A 

49-340 Lewin Brzeski 

NIP: 914-144-49-62 

 

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

dr inż. Sławomir Pochwała- Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych nr 2038  

mgr inż. Magdalena Pochwała- Uprawnienia w zakresie świadectw charakterystyki 
energetycznej i audytów budynków- nr upr. 1012 

 

mgr inż. Dawid Dulog ................... 

 podpis 

4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac 

Lp. Imię i nazwisko Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego 

1 Sławomir Pochwała Sporządzenie dokumentacji audytorskiej 

2 Magdalena Pochwała Sporządzenie dokumentacji audytorskiej 

3 Dawid Dulog Sporządzenie dokumentacji audytorskiej 

5. Miejscowość: Komorniki Data wykonania opracowania WRZESIEŃ 2019 

6. Spis treści 

3.4.1. Strona tytułowa  
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3.4.2. Karta audytu energetycznego systemu fotowoltaicznego 

3.4.3. Materiał i dane do audytu 

3.4.4. Analiza zużycia energii elektrycznej / rynek energii 

3.4.5. Właściwości paneli fotowoltaicznych 

3.4.6. Optymalizacja rozwiązania technologicznego 

3.4.7. Określenie warunków meteorologicznych 

3.4.8. Zestawienie kosztów instalacji fotowoltaicznej 

3.4.9. Sposób montażu paneli fotowoltaicznych 

3.4.10. Bilans energii instalacji fotowoltaicznej 

3.4.11. Efekt ekologiczny 
3.4.12. Ocena ekonomiczna instalacji fotowoltaicznej 
3.4.13. Opis robót 
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 Karta audytu energetycznego systemu fotowoltaicznego 

 

Data wykonania WRZESIEŃ 2019 

Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia 

Przedsięwzięcie 

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Budynku Szkolno – Przedszkolnym w 

Komornikach 

ul. Szkolna4, 

47-364 Strzeleczki 

Opis przedsięwzięcia 

Budowa kompletniej instalacji fotowoltaicznej o mocy 5,9 kWp, składających się z 23 

szt. Paneli fotowoltaicznych o wymiarach 1m x 1,6m. Instalacja umieszczona na 

dachu budynku. Powierzchnia czynna – 36,80 m2. 

Dane inwestora 
Gmina Strzeleczki 
Rynek 4 
47-364 Strzeleczki 

Parametry przedsięwzięcia 

Średnioroczna oszczędność 
energii finalnej (końcowej)          

4 734,41 kWh/rok 

Planowany koszt całkowity  zł 

Efekt ekonomiczny  zł/rok 

Efekt ekologiczny (Ek)20 3,683 t CO2/rok 

SPBT  lat 

Dane sporządzającego audyty oraz odnawialnego źródła energii 

Imię i Nazwisko Sławomir Pochwała 

Nr. telefonu 516-445-516 

                                                             
20 Wskaźniki emisyjności energii elektrycznej odniesione do energii u odbiorcy końcowego – 778,0 kgCO2/MWh. 
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 Materiały i dane do audytu 

 

1. Inwentaryzacja techniczno – technologiczna kotłowni: 
 

Nie dotyczy 
 

2. Poza inwentaryzacją audytor korzystał z następujących źródeł danych informacji: 
 
- dokumentacja projektowa,  
-  inwentaryzacja własna na potrzeby wykonania audytu.  
 
- inne dokumenty:  
• dostarczone przez Inwestora informacje dot. kosztów zakupu energii elektrycznej,  
• faktury miesięczne Energa operator,  
• taryfa dla energii elektrycznej obowiązująca dla jednostki inwentaryzacyjnej,  
• normy i przepisy eksploatacyjne,  
• wytyczne projektowania instalacji fotowoltaicznych,  
• warunki techniczne, przepisy budowlane i normy branżowe.  
 
3. Osoby udzielające informacji:  
 
- Pracownicy Urzędu Gminy Strzeleczki 
 
- wizja lokalna:  
w marcu 2019r.  
 
4. W audycie uwzględniono także:  
- wytyczne i życzenia Inwestora:  
 
- zmniejszenie kosztów wytwarzania energii elektrycznej,  
- wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej,  
- określenie planowanego do osiągnięcia efektu ekologicznego. 
 
Uwagi do audytu: 
 
1. Audyt energetyczny instalacji fotowoltaicznej oparto na danych zakładających uprzednio 
wymianę oświetlenia na energooszczędne. Przyjmuje się zatem ilość poboru energii 
elektrycznej w stanie istniejącym (za dane miesiące w roku 2017/8) pomniejszone 
o zakładaną oszczędność energii elektrycznej wyznaczoną w wariancie optymalizacyjnym 
dotyczącym oświetlenia. 
 
2. Audyt energetyczny systemu fotowoltaicznego wykonano na potrzeby programu RPO 
Poddziałanie 3.2.2. „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji 

Opolskiej”. 
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 Analiza zużycia energii elektrycznej / rynek energii 

 

Budynek Szkolno – Przedszkolny w Komornikach zlokalizowany jest przy ulicy Szkolnej 4 w Komornikach. 

Zapotrzebowanie na moc elektroenergetyczną obiektu, według umowy z dostawcą energii elektrycznej wynosi 

31 kW. Po przeprowadzonej modernizacji należy wziąć pod uwagę zmniejszenie ilości zamówionej energii 

elektrycznej. Przyjęty koszt jednostkowy równy 0,47 zł/kWh zawiera w sobie koszt pobranej energii elektrycznej, 

koszt dystrybucji.  

 

Planowana do wybudowania instalacja fotowoltaiczna stanowi zespół prądotwórczy, nazywany dalej mikro 

źródłowym, który wykorzystuje w swoim działaniu energię odnawialną pochodzącą z energii słonecznej. Instalacja 

według Programu dofinansowania winna wytwarzać wyłącznie energię elektryczną na potrzeby własne. Występujące 

chwilowo nadmiary energii elektrycznej będą oddawane do sieci za pomocą tak zwanych liczników dwudrogowych 

do miejscowej sieci elektrycznej. Realizacja ta wymaga od inwestora wystąpienia do operatora systemu sieci 

elektroenergetycznej o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. 

 

Zalety instalacji fotowoltaicznych: 

 

- zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną, 

- zmniejszenie emisji CO2 do środowiska, 

- ograniczenie kosztów zakupu energii elektrycznej, 

- łatwa zabudowa na konstrukcji wsporczej. 
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 Właściwości paneli fotowoltaicznych 

 

Działanie paneli fotowoltaicznych. 

 

Ogniwa fotowoltaiczne, inaczej nazywane ogniwami słonecznymi, są urządzeniami, które przetwarzają 

promieniowanie słoneczne na energię elektryczną. Podstawą ich budowy są półprzewodnikowe złącza typu n-p. 

W złączach tych znajduje się obszar przejściowy, w którym istnieje wbudowane pole elektryczne. Obszar przejściowy 

jest także tak zwanym obszarem zubożonym, czyli innymi słowy – warstwą zaporową bądź obszarem ładunku 

przestrzennego. Charakterystyczne dla niego jest występowanie zjonizowanych ładunków atomów, które znajdują 

się w węzłach sieci krystalograficznej. 

 

Schemat działania ogniw fotowoltaicznych. 

 

Fotony dysponujące energią przewyższającą szerokość przerwy energetycznej zostają zaabsorbowane przez 

elektrony walencyjne. W związku z tym cząstki elementarne zostają wzbudzone oraz przechodzą z pasma 

walencyjnego do pasma przewodzenia. Każdy z zaabsorbowanych w ten sposób fotonów generuje właściwie tylko 

jedną parę nośników- dziurę oraz elektron. Możliwa jest sytuacja, w której przez wysokoenergetyczny foton 

wygenerowanych zostanie więcej niż jedna para nośników. Może zdarzyć się tak, że wiele fotonów 

niskoenergetycznych wygeneruje jedną parę nośników ładunków. Opisane sytuacje nie mają jednak wpływu na 

efektywne działanie produkowanych współcześnie ogniw PV. 

Wskutek opisanych wyżej zjawisk powstają nadprogramowe nośniki ładunków, pojawiające się w całym obszarze 

ogniwa – w obszarach typu n-p oraz w obszarze zubożonym. Elektrony występujące w półprzewodniku p oraz dziury 

pojawiające się w półprzewodniku n ulegają rozdzieleniu przez pole elektryczne złącza (o ile wcześniej nie dojdzie do 

procesu rekombinacji). Następnie elektrony przechodzą do obszaru typu n, a dziury – do obszaru typu p. W ten 

sposób dochodzi do pojawienia się różnicy potencjałów, występującej między tzw. kontaktami omowymi do obu 

półprzewodników. Zjawisko to nosi nazwę efektu fotowoltaicznego. Jeśli w takich warunkach do obu kontaktów 

zostanie podłączone obciążenie, wówczas popłynie prąd.21 

                                                             
21 http://www.fotowoltaika.edu.pl 
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 Optymalizacja rozwiązań technologicznych 

 

W celu zmniejszenia poboru energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej przewiduje się zabudowę instalacji 

fotowoltaicznej, która zlokalizowana będzie na gruncie bądź dachu części szkoły. Dobór wielkości, kierunku oraz 

konta nachylenia paneli fotowoltaicznych względem kierunku świata wyznaczono na podstawie: 

 

- miejsca usytuowania instalacji, 

- typu systemu fotowoltaicznego,  

- lokalnych warunków meteorologicznych, 

- nieprzewidywania gromadzenia energii wytworzonej w akumulatorze. 

 

 Określenie warunków meteorologicznych i nasłonecznienia obszaru 

 

Przyjmuje się usytuowanie paneli fotowoltaicznych na stronę południową pod kontem 45o. 

Poniższy wykres przedstawia nasłonecznienie dla paneli PV ukierunkowanych na północ 45o. 

 

 
 Nasłonecznienie dla paneli PV ukierunkowanych na północ 45o 

 

Całość obliczeń dotyczących możliwości generacji energii elektryczne na danym obszarze przez instalacje 

fotowoltaiczne oparto na danych przedstawionych przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, które to dane 

odnoszą się do jednostkowego nasłonecznienia dla przykładowego roku meteorologicznego.  

 

„Wskaźnik emisji i wartości opałowe paliwa oraz typowe lata meteorologiczne i statystyczne dane klimatyczne do 

obliczeń energetycznych budynków.” 
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Poniższy wykres przedstawia wytworzoną energię elektryczną przez 23 szt. Paneli PV (W1) 

 

 

 
 Wytworzona energia elektryczna przez 23 szt. Paneli PV 

 

 

 Zestawienie kosztów instalacji fotowoltaicznej 

 

Na podstawie analizy cen rynkowych zakupu elementów niezbędnych dla systemu paneli fotowoltaicznych, cen 

robocizny oraz niezbędnego sprzętu do przeprowadzenia prac montażowych – przedstawia się tabelę zbiorczą 

kosztów zakładanych dla instalacji 23 szt. Paneli fotowoltaicznych na dachu płaskim. 

 

- Wykonanie instalacji fotowoltaicznej 23 szt. paneli, 

- Panele fotowoltaiczne monokrystaliczne, 

- Optymizer 300W, 

- Inwerter 7kW z możliwością wizualizacji poprzez Internet, 

- Komplet złączek i okablowanie instalacji 4mm 

- Zabezpieczenie AC i DC komplet 

- Prace montażowe 
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Poniższy wykres przedstawia wytworzoną energię elektryczną przez 16 szt. Paneli PV (W2) 

 

 

 
 Wytworzona energia elektryczna przez 16 szt. Paneli PV 

 

 

 Zestawienie kosztów instalacji fotowoltaicznej 

 

Na podstawie analizy cen rynkowych zakupu elementów niezbędnych dla systemu paneli fotowoltaicznych, cen 

robocizny oraz niezbędnego sprzętu do przeprowadzenia prac montażowych – przedstawia się tabelę zbiorczą 

kosztów zakładanych dla instalacji 23 szt. Paneli fotowoltaicznych na dachu płaskim. 

 

- Wykonanie instalacji fotowoltaicznej 23 szt. paneli, 

- Panele fotowoltaiczne monokrystaliczne, 

- Optymizer 300W, 

- Inwerter 7kW z możliwością wizualizacji poprzez Internet, 

- Komplet złączek i okablowanie instalacji 4mm 

- Zabezpieczenie AC i DC komplet 

- Prace montażowe 
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 Sposób montażu paneli fotowoltaicznych. 

 

Ze względu na sposób nachylenia paneli fotowoltaicznych względem dachu, projektuje się minimalne odległości 

pomiędzy rzędami instalacji fotowoltaicznej, celem uniknięcia zaciemnienia powierzchni odbiorowej, co prowadzić 

może do obniżenia skuteczności całej instalacji. 

 

Na poniższym rysunku przedstawiono obliczenie minimalnej odległości pomiędzy rzędami paneli. 

 

 
 Minimalne odległości pomiędzy rzędami paneli 
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 Bilans energii instalacji fotowoltaicznej 

 

Obliczenie produkcji energii elektrycznej przez instalację fotowoltaiczną przeprowadzono w oparciu o otrzymane 

wytyczne inwestora, wiedzę techniczną oraz wytyczne przy projektowaniu instalacji fotowoltaicznych. 

Na poniższym rysunku przedstawiono tabelę zbiorczą wartości wyprodukowanej energii elektrycznej przez instalacje 

oraz ilości zaoszczędzonych kosztów poniesionych z tytułu braku konieczności poboru energii elektrycznej z sieci. 

 

 

Na poniższym wykresie przedstawiono miesięczne zużycie energii elektrycznej (na podstawie faktur płatniczych za 

rok 2018) po uwzględnieniu oszczędności związanych z wymianą oświetlenia.  

 

 

 
 Wykres miesięcznego poboru energii elektrycznej przez budynek z uwzględnieniem modernizowanego oświetlenia 

 

 

Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną w poszczególnych miesiącach roku 2018 (z uwzględnieniem 

planowanej do wykonania modernizacji oświetlenia) – 6335,25 kWh/rok.  
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Analiza wykorzystania wyprodukowanej energii elektrycznej przez instalację fotowoltaiczną – 23szt paneli 

fotowoltaicznych (W1) 

 

 

 
 

Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną w poszczególnych miesiącach roku 2018 (z uwzględnieniem 

planowanej do wykonania modernizacji oświetlenia) – 6335,25 kWh/rok 

Maksymalna, roczna produkcja en. el. z instalacji fotowoltaicznej – 5051,35 kWh/rok 

Roczna pokrycie zapotrzebowania na en. el. przez panele fotowoltaiczne nie oddane do sieci elektroenergetycznej – 

3994,90 kWh/rok 

Roczna produkcja en. el. wytworzona przez instalację fotowoltaiczną oddana do sieci elektroenergetycznej – 1056,44 

kWh/rok  

Współczynnik odbioru en. el. z sieci za pośrednictwem programu Prosument dla instalacji do 10KWp – 0,8 

Energia el. wyprodukowana przez panele fotowoltaiczne odebrana z sieci w chwili zapotrzebowania 

przewyższającego produkcję – 739,51 kWh/rok 

 

Sumaryczna produkcja en. el. wyprodukowanej przez instalacje fotowoltaiczną z uwzględnieniem oddania 

nadwyżki energii do sieci elektroenergetycznej – 3994,90 kWh/rok + 739,51 kWh/rok = 4734,41 kWh/rok 

 

W obliczeniach przyjęto: 

- sprawność ogniw fotowoltaicznych – 16,0 % 

- sprawność działania systemu – 83,8 % 

- sprawność ze względu na temperaturę – 93,0 % 

- ilość paneli fotowoltaicznych – 23 szt. 

- koszt energii elektrycznej – 0,47 zł (brutto) 

- powierzchnia czynna jednego panelu fotowoltaicznego – 1,6 m2 
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Analiza wykorzystania wyprodukowanej energii elektrycznej przez instalację fotowoltaiczną – 16szt paneli 

fotowoltaicznych (W2) 

 

 

 
 

Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną w poszczególnych miesiącach roku 2018 (z uwzględnieniem 

planowanej do wykonania modernizacji oświetlenia) – 6335,25 kWh/rok 

Maksymalna, roczna produkcja en. el. z instalacji fotowoltaicznej – 3513,98 kWh/rok 

Roczna pokrycie zapotrzebowania na en. el. przez panele fotowoltaiczne nie oddane do sieci elektroenergetycznej – 

3347,70 kWh/rok 

Roczna produkcja en. el. wytworzona przez instalację fotowoltaiczną oddana do sieci elektroenergetycznej – 166,28 

kWh/rok  

Współczynnik odbioru en. el. z sieci za pośrednictwem programu Prosument dla instalacji do 10KWp – 0,8 

Energia el. wyprodukowana przez panele fotowoltaiczne odebrana z sieci w chwili zapotrzebowania 

przewyższającego produkcję – 116,40 kWh/rok 

 

Sumaryczna produkcja en. el. wyprodukowanej przez instalacje fotowoltaiczną z uwzględnieniem oddania 

nadwyżki energii do sieci elektroenergetycznej – 3347,70 kWh/rok + 116,40 kWh/rok = 3464,09 kWh/rok 

 

W obliczeniach przyjęto: 

- sprawność ogniw fotowoltaicznych – 16,0 % 

- sprawność działania systemu – 83,8 % 

- sprawność ze względu na temperaturę – 93,0 % 

- ilość paneli fotowoltaicznych – 16 szt. 

- koszt energii elektrycznej – 0,47 zł (brutto) 

- powierzchnia czynna jednego panelu fotowoltaicznego – 1,6 m2 
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 Ocena ekonomiczna instalacji PV 
 

Wariant zabudowy 23 szt. paneli fotowoltaicznych 

 
 Ocena ekonomiczna instalacji PV 

Lp Wariant 

Nakład 

inwestycyjny 

Roczne oszczędności 

kosztów energii 
SPBT 

zł zł/rok - 

1 Budowa instalacji PV    

 

Zastosowanie instalacji PV jest inwestycją charakteryzującą się okresem zwrotu nakładów inwestycyjnych, 

wyrażonych wsp. SPBT =  

Poprawa wskaźnika SPBT nastąpić może w przypadku zwiększonej intensywności nasłonecznienia w kolejnych latach, 

wzroście ceny finalnej energii elektrycznej na tynku energetycznym. 

 

Wariant zabudowy 16 szt. paneli fotowoltaicznych 

 
 Ocena ekonomiczna instalacji PV 

Lp Wariant 

Nakład 

inwestycyjny 

Roczne oszczędności 

kosztów energii 
SPBT 

zł zł/rok - 

1 Budowa instalacji PV    

 

Zastosowanie instalacji PV jest inwestycją charakteryzującą się okresem zwrotu nakładów inwestycyjnych, 

wyrażonych wsp. SPBT = 

Poprawa wskaźnika SPBT nastąpić może w przypadku zwiększonej intensywności nasłonecznienia w kolejnych latach, 

wzroście ceny finalnej energii elektrycznej na tynku energetycznym. 

 

Rekomenduje się wybór wariantu zabudowy 23szt. paneli fotowoltaicznych, o mocy nie mniejszej jak 5,89 kWp 
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 Efekt ekologiczny22 

 

Po modernizacji: 

 

Roczna produkcja energii elektrycznej             4734,41    kWh/rok  

                        17,04   GJ/rok 

                        778,00 kg CO2/MWh     

                         

 

Emisja CO2 w ciągu roku: 

 

                        3 683,37 kgCO2/ rok 

                         

 

 

                                                             
22 Wskaźniki emisyjności energii elektrycznej odniesione do energii u odbiorcy końcowego – 778,0 kgCO2/MWh. 
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 Opis robót 

 

Zakres inwestycji obejmuje następujący zakres prac: 

 

- budowę kompleksową instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku, wraz z podłączeniem przewodów elektrycznych 

do istniejącej sieci wewnętrznej budynku, 

- instalacja liczników dwukierunkowych dla celów przesyłowych nadmiaru wyprodukowanej energii elektrycznej do 

sieci. 
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6.5. Analiza zużycia energii elektrycznej przypadającej na rok 2018 – Budynek Straży Pożarnej w Strzeleczkach 

 

W celu przeprowadzenia szczegółowej analizy racjonalnego wykorzystania energii elektrycznej w Budynku Straży 

Pożarnej w Strzeleczkach przedstawia się miesięczne pobór energii elektrycznej przez obiekt. 

 

Na poniższym rysunku zaprezentowano wykres zużycia energii elektrycznej w roku 2018. 

 

 

 
 Wykres zużycia energii elektrycznej w roku 2018 

 

Przeprowadzona analiza zużycia energii elektrycznej pozwoliła ustalić: 

 

• pobór energii elektrycznej w roku 2018 – 7 180 kWh/rok, 

• średniomiesięczny pobór energii elektrycznej w roku 2018 – 598 kWh/msc. 
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6.6. Analiza zużycia energii elektrycznej przypadającej na rok 2018 – Budynek Szkolno – Przedszkolny 

w Komornikach 

 

W celu przeprowadzenia szczegółowej analizy racjonalnego wykorzystania energii elektrycznej w Budynku Szkolno – 

Przedszkolnym w Komornikach przedstawia się miesięczne pobór energii elektrycznej przez obiekt. 

 

Na poniższym rysunku zaprezentowano wykres zużycia energii elektrycznej w roku 2018. 

 

 

 
 Wykres zużycia energii elektrycznej w roku 2018 

 

Przeprowadzona analiza zużycia energii elektrycznej pozwoliła ustalić: 

 

• pobór energii elektrycznej w roku 2018 – 13 127 kWh/rok, 

• średniomiesięczny pobór energii elektrycznej w roku 2018 – 1 094 kWh/msc. 
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6.7. Przedstawienie przykładowych faktur płatniczych za pobraną energię elektryczną – Budynek Straży Pożarnej 

w Strzeleczkach 

 

Na poniższym rysunku przedstawiono przykładową fakturę za energię elektryczną w latach 2018. 

 

 

 
 Przykładowa faktura płatności za energię elektryczną 

 

 

6.8. Przedstawienie przykładowych faktur płatniczych za pobraną energię elektryczną – Budynek Szkolno – 

Przedszkolny w Strzeleczkach 

 

Na poniższym rysunku przedstawiono przykładową fakturę za energię elektryczną w latach 2018. 

 

 
 Przykładowa faktura płatności za energię elektryczną 
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6.9. Analiza efektywności ekologicznej wynikająca ze zastosowania tzw. „zielonych ścian” – Budynek Straży 

Pożarnej w Strzeleczkach 

 

Zielone ściany to nie tylko naturalna dekoracja, zdobiąca elewacje budynków. To również miejsce życia wielu roślin, 

które oczyszczają powietrze, wpływają na jego wilgotność a także stanowią barierę akustyczną. Zielone ściany, to 

innowacyjne rozwiązanie, które coraz częściej widzi zastosowanie w nowym budownictwie.23 

 

 

 Przyjęte rozwiązanie dla rozpatrywanego budynku 

 

Rozpatruje się zastosowanie zielonych ścian na powierzchni ok. 10,0 m2 od strony wejściowej budynku. Ściana 

zewnętrzna, na której planuje się zastosowanie technologii nie posiada w bliskim sąsiedztwie żadnych otworów 

okiennych oraz drzwiowych, co rozwiązuje problem nadmiernego rozrostu a finalnie zaciemnienia elementów 

przeszklonych. Stelaż podtrzymujący roślinność zostanie przymocowany do wcześniej wykonanej izolacji termicznej 

w postaci styropiany EPS o grubości 20 cm. Rośliny zostaną posadzone w zagłębieniu ziemi na odcinku ok. 3,45 mb.  
 

 

 Efekt ekologiczny  

 

Rośliny znajdujące się na zielonej ścianie filtrują pyły unoszące się w powietrzu oraz przetwarzają CO2 na tlen jeden 

m2 zielonej ściany pochłania 2,3 kg CO2 z powietrza rocznie oraz wytwarza 1,7 kg tlenu. Zielone ściany znacznie 

przyczyniają się do oczyszczania powietrza.24 

 

Powierzchna ściany zielonej -        10,00  m2 

Zakład jednostkowa ilość pochłaniania CO2 -     2,3 0  kg CO2 / rok * m2 

 

Zakładana ilość sumaryczna pochłoniętego CO2 -   23,00  kg CO2 / rok 

                                                             
23 http://smart-green.pl 
24 https://www.sempergreen.com 
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6.10. Analiza efektywności ekologicznej wynikająca ze zastosowania tzw. „zielonych ścian” – Budynek Szkolno – 

Przedszkolny w Komornikach 

 

Zielone ściany to nie tylko naturalna dekoracja, zdobiąca elewacje budynków. To również miejsce życia wielu roślin, 

które oczyszczają powietrze, wpływają na jego wilgotność a także stanowią barierę akustyczną. Zielone ściany, to 

innowacyjne rozwiązanie, które coraz częściej widzi zastosowanie w nowym budownictwie.25 

 

 

 Przyjęte rozwiązanie dla rozpatrywanego budynku 

 

Rozpatruje się zastosowanie zielonych ścian na powierzchni ok. 10,00 m2 od strony wejściowej budynku. Ściana 

zewnętrzna, na której planuje się zastosowanie technologii nie posiada w bliskim sąsiedztwie żadnych otworów 

okiennych oraz drzwiowych, co rozwiązuje problem nadmiernego rozrostu a finalnie zaciemnienia elementów 

przeszklonych. Stelaż podtrzymujący roślinność zostanie przymocowany do wcześniej wykonanej izolacji termicznej 

w postaci styropiany EPS o grubości 20cm. Rośliny zostaną posadzone w zagłębieniu ziemi na odcinku ok. 3,45 mb.  
 

 

 Efekt ekologiczny  

 

Rośliny znajdujące się na zielonej ścianie filtrują pyły unoszące się w powietrzu oraz przetwarzają CO2 na tlen jeden 

m2 zielonej ściany pochłania 2,3 kg CO2 z powietrza rocznie oraz wytwarza 1,7 kg tlenu. Zielone ściany znacznie 

przyczyniają się do oczyszczania powietrza.26 

 

Powierzchna ściany zielonej -        10,00  m2 

Zakład jednostkowa ilość pochłaniania CO2 -     2,3 0  kg CO2 / rok * m2 

 

Zakładana ilość sumaryczna pochłoniętego CO2 -   23,30  kg CO2 / rok 

 

                                                             
25 http://smart-green.pl 
26 https://www.sempergreen.com 
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 Uproszczona dokumentacja rysunkowa – Budynek Straży Pożarnej w Strzeleczkach 

 
 Rzut konstrukcyjny poziomu 0,00 – Budynek Straży Pożarnej w Strzeleczkach 
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 Rzut konstrukcyjny poziomu 3,60 – Budynek Straży Pożarnej w Strzeleczkach 
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 Przekrój A-A – Budynek Straży Pożarnej w Strzeleczkach 

 

 
 

 Przekrój B-B – Budynek Straży Pożarnej w Strzeleczkach 
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 Uproszczona dokumentacja rysunkowa – Budynek Szkolno – Przedszkolny w Komornikach 

 
 

 Rzut piwnic – Budynek Szkolno – Przedszkolny w Komornikach 
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 Rzut konstrukcyjny poziomu 0,00 – Budynek Szkolno– Przedszkolny w Komornikach 
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 Rzut konstrukcyjny poziomu 3,80 – Budynek Szkolno – Przedszkolny w Komornikach 
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 Przekrój A-A  – Budynek Szkolno – Przedszkolny w Komornikach 

 

 
 Przekrój B-B  – Budynek Szkolno – Przedszkolny w Komornikach 
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  Zestawienie przegród budowlanych w budynku Straży Pożarnej w Strzeleczkach przed modernizacją 

 

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, przegroda jednorodna SZ / SZ ZS / SZ C 

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

0,04 - 

1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,025 0,820 0,030 - 

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

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

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

0,13 - 

Grubość całkowita i Uk 0,44 - 0,74 1,35 

 

2 

Strop wewnętrzny, przegroda jednorodna STWP1 / STWP2 / STWPG3 

62 Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej  0,10 - 

4 Wykładzina z PVC 0,010 0,230 0,043 - 

5 Tynk lub gładź cementowa 0,200 1,000 0,200 - 

6 Płyta kanałowa 0,350 1,330 0,263 - 

1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,010 0,820 0,012 - 

62 
Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w 
górę) 

0,10 - 

Grubość całkowita i Uk 0,57 - 0,72 1,39 
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3 

Ściana na gruncie, przegroda jednorodna SG 

63 
Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień 
ciepła) 0,00 - 

1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,025 0,820 0,030 - 

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

1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,025 0,820 0,030 - 

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

0,13 - 

Grubość całkowita i Uk 0,45 - 0,71 1,41 

4 

Strop zewnętrzny, przegroda jednorodna STZ W / STZ G 

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

0,04 - 

7 Papa podwójnie posypana żwirkiem 0,030 0,180 0,167 - 

8 Beton z kruszywa keramzytowego 1100 0,250 0,460 0,543 - 

5 Tynk lub gładź cementowa 0,020 1,000 0,020 - 

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

0,10 - 

Grubość całkowita i Uk 0,30 - 0,87 1,15 

5 

Dach, przegroda jednorodna DZ 

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

0,04 - 

9 Płytki(dachówki) ceramiczne 0,015 1,000 0,015 - 

10 Płyta gipsowo-kartonowa 0,020 0,230 0,087 - 

62 
Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w 
górę) 

0,10 - 

Grubość całkowita i Uk 0,04 - 0,24 4,13 

6 

Podłoga na gruncie, przegroda jednorodna PG 

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

0,00 - 

4 Wykładzina z PVC 0,010 0,230 0,043 - 

5 Tynk lub gładź cementowa 0,200 1,000 0,200 - 

11 Beton zwykły z kruszywa kamiennego 2200 0,200 1,300 0,154 - 

12 Piasek średni 0,400 0,400 1,000 - 

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

0,17 - 

Grubość całkowita i Uk 0,81 - 1,57 0,64 
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7 
Drzwi wewnętrzne, przegroda jednorodna DW 

Grubość całkowita i Uk - - - 4 

8 
Okno zewnętrzne, przegroda jednorodna OZ 

Grubość całkowita i Uk - - - 2,5 

9 
Drzwi zewnętrzne, przegroda jednorodna BR 

Grubość całkowita i Uk - - - 3,5 

10 
Drzwi zewnętrzne, przegroda jednorodna DZ1 

Grubość całkowita i Uk - - - 3 

11 
Okno wewnętrzne, przegroda jednorodna OW1 

Grubość całkowita i Uk - - - 4 

12 
Drzwi zewnętrzne, przegroda jednorodna DZ2 

Grubość całkowita i Uk - - - 4 
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 Zestawienie przegród budowlanych w budynku Straży Pożarnej w Strzeleczkach po 

modernizacji 

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, przegroda jednorodna SZ C 

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

0,04 - 

1 
Tynk mineralny Ceresit CT 35 - ziarno 2,5 
mm 

0,010 1,000 0,010 - 

2 Płyta styropianowa 035 0,150 0,035 4,286 - 

3 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,025 0,820 0,030 - 

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

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

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

0,13 - 

Grubość całkowita i Uk 0,60 - 5,03 0,20 

2 

Ściana na gruncie, przegroda jednorodna SG 

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

0,00 - 

3 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,025 0,820 0,030 - 

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

3 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,025 0,820 0,030 - 

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

0,13 - 

Grubość całkowita i Uk 0,45 - 0,71 1,41 
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3 

Strop zewnętrzny, przegroda jednorodna STZ G / STZ W 

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

0,04 - 

5 Styropapa 0,070 0,040 1,750 - 

6 Papa podwójnie posypana żwirkiem 0,030 0,180 0,167 - 

7 Beton z kruszywa keramzytowego 1100 0,250 0,460 0,543 - 

8 Tynk lub gładź cementowa 0,020 1,000 0,020 - 

64 
Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w 
dół) 

0,10 - 

Grubość całkowita i Uk 0,37 - 2,62 0,38 

4 

Ściana zewnętrzna, przegroda jednorodna SZ 

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

0,04 - 

1 
Tynk mineralny Ceresit CT 35 - ziarno 2,5 
mm 

0,010 1,000 0,010 - 

9 Płyta styropianowa EPS 80-036 FASADA 0,160 0,036 4,444 - 

3 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,025 0,820 0,030 - 

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

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

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

0,13 - 

Grubość całkowita i Uk 0,61 - 5,19 0,19 
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5 

Ściana zewnętrzna, przegroda jednorodna SZ ZS 

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

0,04 - 

10 Grunt roślinny 0,020 0,900 0,022 - 

1 
Tynk mineralny Ceresit CT 35 - ziarno 2,5 
mm 

0,010 1,000 0,010 - 

9 Płyta styropianowa EPS 80-036 FASADA 0,200 0,036 5,556 - 

3 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,025 0,820 0,030 - 

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

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

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

0,13 - 

Grubość całkowita i Uk 0,67 - 6,33 0,16 

6 

Dach, przegroda jednorodna DP 

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

0,04 - 

11 Płytki(dachówki) ceramiczne 0,015 1,000 0,015 - 

12 Płyta gipsowo-kartonowa 0,020 0,230 0,087 - 

66 
Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w 
górę) 

0,10 - 

Grubość całkowita i Uk 0,04 - 0,24 4,13 
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7 

Podłoga na gruncie, przegroda jednorodna PG 

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

0,00 - 

13 Wykładzina z PVC 0,010 0,230 0,043 - 

8 Tynk lub gładź cementowa 0,200 1,000 0,200 - 

14 Beton zwykły z kruszywa kamiennego 2200 0,200 1,300 0,154 - 

15 Piasek średni 0,400 0,400 1,000 - 

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

0,17 - 

Grubość całkowita i Uk 0,81 - 1,57 0,64 

8 

Strop wewnętrzny, przegroda jednorodna STWPG 2 

66 
Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w 
górę) 

0,10 - 

16 Płyta dociepleń stropowych PIR 0,100 0,022 4,545 - 

13 Wykładzina z PVC 0,010 0,230 0,043 - 

8 Tynk lub gładź cementowa 0,200 1,000 0,200 - 

17 Płyta kanałowa 0,350 1,330 0,263 - 

3 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,010 0,820 0,012 - 

66 
Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w 
górę) 

0,10 - 

Grubość całkowita i Uk 0,67 - 5,26 0,19 
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9 

Strop wewnętrzny, przegroda jednorodna STWP 3 

66 
Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w 
górę) 

0,10 - 

18 Płyta styropianowa EPS 100-038 PODŁOGA 0,150 0,038 3,947 - 

13 Wykładzina z PVC 0,010 0,230 0,043 - 

8 Tynk lub gładź cementowa 0,200 1,000 0,200 - 

17 Płyta kanałowa 0,350 1,330 0,263 - 

3 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,010 0,820 0,012 - 

66 
Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w 
górę) 

0,10 - 

Grubość całkowita i Uk 0,72 - 4,67 0,21 

10 
Drzwi wewnętrzne, przegroda jednorodna DW 

Grubość całkowita i Uk - - - 1,3 

11 
Okno zewnętrzne, przegroda jednorodna OZ 

Grubość całkowita i Uk - - - 0,9 

 

12 
Drzwi zewnętrzne, przegroda jednorodna BR 

Grubość całkowita i Uk - - - 3,5 

13 
Drzwi zewnętrzne, przegroda jednorodna DZ2 

Grubość całkowita i Uk - - - 1,3 

14 
Okno wewnętrzne, przegroda jednorodna OW 

Grubość całkowita i Uk - - - 1,1 

15 
Drzwi zewnętrzne, przegroda jednorodna DZ1 

Grubość całkowita i Uk - - - 1,3 
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 Zestawienie przegród budowlanych w budynku Szkolno – Przedszkolnym w Komornikach 

przed modernizacją 

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 na gruncie, przegroda jednorodna SG 

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

0,00 - 

1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,025 0,820 0,030 - 

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

1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,025 0,820 0,030 - 

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

0,13 - 

Grubość całkowita i Uk 0,45 - 0,71 1,41 

2 

Strop zewnętrzny, przegroda jednorodna STZ 

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

0,04 - 

3 Papa podwójnie posypana żwirkiem 0,030 0,180 0,167 - 

4 Płyty panwiowe z betonu żwirowego 0,350 2,000 0,175 - 

5 Słabo wentylowane warstwy powietrzne 0,500 0,000 0,150 - 

4 Płyty panwiowe z betonu żwirowego 0,350 2,000 0,175 - 

6 Tynk lub gładź cementowa 0,020 1,000 0,020 - 

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

0,10 - 

Grubość całkowita i Uk 1,25 - 0,83 1,62 

 



WRZESIEŃ 2019 

AUDYT ENERGETYCZNY 

  

 

  

tel.:516-445-516 

www.ekokims.pl 

biuro@ekokims.pl 

ul. Kościuszki 88A 

49-340 Lewin Brzeski 

NIP: 914-144-49-62 

 

S t r o n a  152 | 163 

 

 

 

3 

Ściana zewnętrzna, przegroda jednorodna SZ / SZ ZS 

64 
Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień 
ciepła) 

0,04 - 

1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,025 0,820 0,030 - 

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

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

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

0,13 - 

Grubość całkowita i Uk 0,44 - 0,74 1,35 

4 

Dach, przegroda jednorodna DP 

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

0,04 - 

7 Płytki(dachówki) ceramiczne 0,015 1,000 0,015 - 

8 Płyta gipsowo-kartonowa 0,020 0,230 0,087 - 

66 
Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w 
górę) 

0,10 - 

Grubość całkowita i Uk 0,04 - 0,24 4,13 
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5 

Podłoga na gruncie, przegroda jednorodna PG 

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

0,00 - 

9 Wykładzina z PVC 0,010 0,230 0,043 - 

6 Tynk lub gładź cementowa 0,200 1,000 0,200 - 

10 Beton zwykły z kruszywa kamiennego 2200 0,200 1,300 0,154 - 

11 Piasek średni 0,400 0,400 1,000 - 

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

0,17 - 

Grubość całkowita i Uk 0,81 - 1,57 0,64 

6 

Strop wewnętrzny, przegroda jednorodna STWP D / STWP P 

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

0,17 - 

9 Wykładzina z PVC 0,010 0,230 0,043 - 

6 Tynk lub gładź cementowa 0,200 1,000 0,200 - 

12 Płyta kanałowa 0,350 1,330 0,263 - 

1 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,010 0,820 0,012 - 

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

0,17 - 

Grubość całkowita i Uk 0,57 - 0,86 1,16 

7 
Okno zewnętrzne, przegroda jednorodna OZ 

Grubość całkowita i Uk - - - 3 

8 
Drzwi zewnętrzne, przegroda jednorodna DZ1 

Grubość całkowita i Uk - - - 4 

9 
Drzwi zewnętrzne, przegroda jednorodna DZ2 

Grubość całkowita i Uk - - - 4 
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 Zestawienie przegród budowlanych w budynku Szkolno – Przedszkolnym w Komornikach 

po modernizacji 

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 

Strop wewnętrzny, przegroda jednorodna STWP 2 

60 
Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w 
górę) 

0,10 - 

1 Płyta styropianowa EPS 100-038 PODŁOGA 0,150 0,038 3,947 - 

2 Wykładzina z PVC 0,010 0,230 0,043 - 

3 Tynk lub gładź cementowa 0,200 1,000 0,200 - 

4 Płyta kanałowa 0,350 1,330 0,263 - 

5 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,010 0,820 0,012 - 

60 
Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w 
górę) 

0,10 - 

Grubość całkowita i Uk 0,72 - 4,67 0,21 

2 

Ściana na gruncie, przegroda jednorodna SG 

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

0,00 - 

5 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,025 0,820 0,030 - 

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

5 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,025 0,820 0,030 - 

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

0,13 - 

Grubość całkowita i Uk 0,45 - 0,71 1,41 

3 

Strop zewnętrzny, przegroda jednorodna STZ 

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

0,04 - 

7 Papa podwójnie posypana żwirkiem 0,030 0,180 0,167 - 

8 Płyty panwiowe z betonu żwirowego 0,350 2,000 0,175 - 

9 Słabo wentylowane warstwy powietrzne 0,500 0,000 0,150 - 

10 Wełna granulowana 0,100 0,037 2,703 - 

8 Płyty panwiowe z betonu żwirowego 0,350 2,000 0,175 - 

3 Tynk lub gładź cementowa 0,020 1,000 0,020 - 

64 
Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w 
dół) 

0,10 - 

Grubość całkowita i Uk 1,35 - 3,53 0,30 
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Kody Element 
Materiał 

Opis 
d  R Uc 

m W/(m•K) m 2•K/W W/(m 2•K) 

4 

Podłoga na gruncie, przegroda jednorodna PG 

65 
Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła w 
dół) 

0,00 - 

2 Wykładzina z PVC 0,010 0,230 0,043 - 

3 Tynk lub gładź cementowa 0,200 1,000 0,200 - 

11 Beton zwykły z kruszywa kamiennego 2200 0,200 1,300 0,154 - 

12 Piasek średni 0,400 0,400 1,000 - 

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

0,17 - 

Grubość całkowita i Uk 0,81 - 1,57 0,64 

5 

Ściana zewnętrzna, przegroda jednorodna SZ 

67 
Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień 
ciepła) 

0,04 - 

13 
Tynk mineralny Ceresit CT 35 - ziarno 2,5 
mm 

0,010 1,000 0,010 - 

14 Płyta styropianowa EPS 80-036 FASADA 0,200 0,036 5,556 - 

5 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,025 0,820 0,030 - 

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

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

62 
Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień 
ciepła) 

0,13 - 

Grubość całkowita i Uk 0,65 - 6,30 0,16 
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6 

Ściana zewnętrzna, przegroda jednorodna SZ ZS 

67 
Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień 
ciepła) 

0,04 - 

15 Grunt roślinny 0,020 0,900 0,022 - 

13 
Tynk mineralny Ceresit CT 35 - ziarno 2,5 
mm 

0,010 1,000 0,010 - 

14 Płyta styropianowa EPS 80-036 FASADA 0,200 0,036 5,556 - 

5 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,025 0,820 0,030 - 

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

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

15 Grunt roślinny 0,050 0,900 0,056 - 

62 
Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień 
ciepła) 

0,13 - 

Grubość całkowita i Uk 0,72 - 6,38 0,16 

7 

Dach, przegroda jednorodna DP 

68 
Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła w 
górę) 

0,04 - 

16 Płytki(dachówki) ceramiczne 0,015 1,000 0,015 - 

17 Płyta gipsowo-kartonowa 0,020 0,230 0,087 - 

60 
Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w 
górę) 

0,10 - 

Grubość całkowita i Uk 0,04 - 0,24 4,13 
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8 

Strop wewnętrzny, przegroda jednorodna STWP 3 

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

0,17 - 

18 Wełna mineralna 0,160 0,038 4,211 - 

2 Wykładzina z PVC 0,010 0,230 0,043 - 

3 Tynk lub gładź cementowa 0,200 1,000 0,200 - 

4 Płyta kanałowa 0,350 1,330 0,263 - 

5 Tynk lub gładź cementowo-wapienna 0,010 0,820 0,012 - 

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

0,17 - 

Grubość całkowita i Uk 0,73 - 5,07 0,20 

9 
Okno zewnętrzne, przegroda jednorodna OZ 

Grubość całkowita i Uk - - - 0,9 

10 
Drzwi zewnętrzne, przegroda jednorodna DZ1 

Grubość całkowita i Uk - - - 1,3 

11 
Drzwi zewnętrzne, przegroda jednorodna DZ2 

Grubość całkowita i Uk - - - 1,3 
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 Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania  alternatywnych źródeł ciepła dla Budynku 

Straży Pożarnej w Strzeleczkach 
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Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania alternatywnych źródeł ciepła 
 

1. Analiza została wykonana dla Budynku Straży Pożarnej w Strzeleczkach przy ul. ul. Dworcowa 3A. 

2. Powierzchnia ogrzewana: 532,1m2 

3. Dostępność nośników energii:  

 energia elektryczna,  

 węgiel,  

 biomasa,  

 gaz  propan- butan, 

 olej opałowy. 

4. Wybór nośników energii i źródeł ciepła na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody: 

a) wariant 1 – kocioł na biomasę (pellet), 

b) wariant 2 – pompa ciepła powietrze/woda (energia el.). 

5. Dane źródłowe: 

- dokumentacja techniczna budynku 

6. Warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych – brak technicznych możliwości. 

7. Wnioski i wybór wariantu 

Na podstawie przeprowadzonej analizy (załącznik 1), biorąc pod uwagę aspekty techniczne, 

ekonomiczne oraz ekologiczne, wybrano wariant 1, tj. kocioł na biomasę (pellet). 

Wariant 1 charakteryzuje się wyższym zużyciem energii końcowej, niższymi kosztami  

eksploatacyjnymi, znacznie niższym  wskaźnikiem emisji CO2 od wariantu 2 . Porównanie kosztów 

eksploatacyjnych oraz emisji CO2 jednoznacznie wskazuje na nieefektywność zastosowania 

alternatywnego źródła ( wariant 2). 
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Załącznik 1  

Analiza wyboru źródła energii. 

lp Wyszczególnienie jedn. wariant 1 wariant 2 

1 źródła energii   kocioł na pellet 
pompy ciepła 

powietrze/woda 

2 
zapotrzebowanie na ciepło ogrzewanie 
i wentylację 

kWh/a 48 483,33 48 483,33 

3 sprawność całkowita ogrzewanie   0,61 2,20 

4 zapotrzebowanie na ciepło c.w.u. kWh/a 1 648,33 1 648,33 

5 sprawność całkowita ciepła woda   0,60 1,77 

6 zapotrzebowanie na chłód kWh/a 0,00 0,00 

7 sprawność całkowita chłodzenie   0,00 0,00 

8 
zapotrzeb. energii końcowej 
ogrzewanie 

kWh/a 79 480,87 22 037,88 

9 
zapotrzeb. energii końcowej ciepła 
woda 

kWh/a 2 747,22 931,26 

10 
zapotrzeb. energii końcowej 
chłodzenie 

kWh/a 0,00 0,00 

11 łączne zapotrzebowanie na energię kWh/a 82 228,09 22 969,14 

12 cena uśredniona energii (energia el.) zł/kWh 0,47 0,47 

13 cena uśredniona energii (ciepło) zł/kWh 0,18 0,00 

14 koszty energii roczne zł/a 14 801,06 10 795,50 

15 koszty roczne obsługi zł/a 0,00 Ok. 4 250,00 

16 koszty roczne łączne zł/a 14 801,06 15 045,50 

17 emisja CO2  kg/a 0,00 17 869,99 
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 Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania  alternatywnych źródeł ciepła dla Budynku 

Szkolno- Przedszkolnego w Komornikach 
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Sławomir Pochwała 
 
Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania alternatywnych źródeł ciepła 
 

1. Analiza została wykonana dla Budynku Szkolno – Przedszkolnego w Komornikach przy ul. ul. 

Szkolnej 4. 

2. Powierzchnia ogrzewana: 1 693,30 m2 

3. Dostępność nośników energii:  

 energia elektryczna,  

 węgiel,  

 biomasa,  

 gaz  propan- butan, 

 olej opałowy. 

4. Wybór nośników energii i źródeł ciepła na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody: 

a) wariant 1 – kocioł na biomasę (pellet), 

b) wariant 2 – pompa ciepła powietrze/woda (energia el.). 

5. Dane źródłowe: 

- dokumentacja techniczna budynku 

6. Warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych – brak technicznych możliwości. 

7. Wnioski i wybór wariantu 

Na podstawie przeprowadzonej analizy (załącznik 1), biorąc pod uwagę aspekty techniczne, 

ekonomiczne oraz ekologiczne, wybrano wariant 1, tj. kocioł na biomasę (pellet). 

Wariant 1 charakteryzuje się wyższym zużyciem energii końcowej, niższymi kosztami  

eksploatacyjnymi, znacznie niższym  wskaźnikiem emisji CO2 od wariantu 2 . Porównanie kosztów 

eksploatacyjnych oraz emisji CO2 jednoznacznie wskazuje na nieefektywność zastosowania 

alternatywnego źródła ( wariant 2). 
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Załącznik 1  

Analiza wyboru źródła energii. 

lp Wyszczególnienie jedn. wariant 1 wariant 2 

1 źródła energii   kocioł na pellet 
pompy ciepła 

powietrze/woda 

2 
zapotrzebowanie na ciepło ogrzewanie 
i wentylację 

kWh/a 231 211,10 231 211,10 

3 sprawność całkowita ogrzewanie   0,759 2,20 

4 zapotrzebowanie na ciepło c.w.u. kWh/a 10 093,01 10 093,01 

5 sprawność całkowita ciepła woda   0,60 1,77 

6 zapotrzebowanie na chłód kWh/a 0,00 0,00 

7 sprawność całkowita chłodzenie   0,00 0,00 

8 
zapotrzeb. energii końcowej 
ogrzewanie 

kWh/a 304 625,96 105 095,95 

9 
zapotrzeb. energii końcowej ciepła 
woda 

kWh/a 16 821,68 4 517,36 

10 
zapotrzeb. energii końcowej 
chłodzenie 

kWh/a 0,00 0,00 

11 łączne zapotrzebowanie na energię kWh/a 321 447,64 109 613,31 

12 cena uśredniona energii (energia el.) zł/kWh 0,47 0,47 

13 cena uśredniona energii (ciepło) zł/kWh 0,18 0,00 

14 koszty energii roczne zł/a 57 860,58 51 518,26 

15 koszty roczne obsługi zł/a 0,00 Ok. 8 000,00 

16 koszty roczne łączne zł/a 57 860,58 59 518,26 

17 emisja CO2  kg/a 0,00 85 279,16 

 

 

 

 


