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Ocena stanu technicznego budynku str. 7

Określenie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego str. 8
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Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięć termomodernizacyjnych przewidzianego do realizacji str. 19

Karta audytu energetycznego str. 2

Arkadiusz Osicki

Strona tytułowa

Wykaz usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych wybranych na podstawie oceny stanu technicznego
str. 8

24.03.2017

Strona tytułowa audytu energetycznego budynku

Zakres udziału w opracowaniu audytu Imię i nazwiskoLp.

Rodzaj budynku zamieszkania zbiorowego

Opactwo Benedyktynów 
w Tyńcu

(Nazwa lub imię i nazwisko,
adres do korespondencji, 30-398 Kraków

Dane identyfikacyjne budynku

1.3.

Mariusz Bogacki, ul. Armii Krajowej 67, 40-671 Katowice

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

Nazwa, adres i nr REGON podmiotu wykonującego audyt
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2. Karta audytu energetycznego budynku1)

2.1. Dane ogólne Stan przed 
termomodernizacją

Stan po 
termomodernizacji

1. Konstrukcja / technologia budynku

2. Liczba kondygnacji
3. Kubatura części ogrzewanej [m3]
4. Powierzchnia netto budynku  [m2]       
5. Powierzchnia ogrzewana części mieszkalnej [m2]
6. Powierzchnia ogrzewana lokali użytkowych oraz innych pomieszczeń niemieszkalnych [m 2] 

7. Liczba lokali mieszkalnych 
8. Liczba osób użytkujących budynek

9. Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej

10. Rodzaj systemu grzewczego budynku

11. Współczynnik A/V   [1/m]
12. Inne dane charakteryzujące budynek

2.2. Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane [W/m2K] Stan przed 
termomodernizacją

Stan po 
termomodernizacji

Ściany zewnętrzne:
Ściana zewnętrzna 90,0 cm 0,963 0,963
Ściana zewnętrzna 70,0 cm 0,757 0,757
Ściana zewnętrzna 48,0 cm 1,262 1,262
Ściana zewnętrzna 180,0 cm 0,558 0,558
Ściana zewnętrzna 160,0 cm 0,616 0,616
Ściana zewnętrzna 140,0 cm 0,664 0,664
Ściana zewnętrzna 120,0 cm 0,700 0,700
Ściana zewnętrzna 110,0 cm 0,770 0,770
Ściana zewnętrzna 100,0 cm 0,856 0,856
Ściana zewnętrzna przy gruncie 90,0 cm 0,618 0,618
Ściana zewnętrzna przy gruncie 45,0 cm 1,236 1,236
Ściana zewnętrzna przy gruncie 180,0 cm 0,587 0,587
Ściana zewnętrzna przy gruncie 160,0 cm 0,617 0,617
Ściana zewnętrzna przy gruncie 120,0 cm 0,687 0,687
Ściana zewnętrzna przy gruncie 100,0 cm 0,839 0,839
Lukarny - ścianka zewnętrza 1,374 0,238

2. Podłoga w piwnicy 0,369 0,369
Stropodachy/dachy:

Dach ocieplony 0,362 0,362
Dach nieocieplony - strych 1,485 1,485
Dach nieocieplony 1,351 0,146
Strop nad ostatnią kondygnacją 0,267 0,267

Okna:
Ślusarka okienna - wirydarz 3,600 0,900
Okna piwnic 3,200 3,200
Okno drewniane z szybą zespoloną - stare 2,000 0,900
Okno drewniane podwójnie szklone - stare 2,600 0,900
Okno drewniane - nowe 1,500 1,500

Drzwi/bramy:
Drzwi zewnętrzne - nowe 1,700 1,300
Drzwi zewnętrzne - stare 5,100 1,300

0,38

tradycyjna, ściany murowane z cegły i kamienia

4
35 056
9 510
n.d.

8 254
n.d.

zmienna: ok. 50 użytkowników + goście

system centralny - pompy ciepła, agregat 
kongeneracyjny, kocioł gazowy

system centralny - pompy ciepła, agregat 
kongeneracyjny, zasobniki c.w.u.

budynek zabytkowy

1.

3.

4.

5.
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2.3.
1. Sprawność wytwarzania 1,70 1,21
2. Sprawność przesyłania 0,80 0,90
3. Sprawność regulacji i wykorzystania ciepła 0,88 0,93
4. Sprawność akumulacji 0,95 0,95
5. Uwzględnienie przerw na ogrzewania w okresie tygodnia 1,00 1,00
6. Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby 1,00 1,00
7. Całkowita sprawność systemu ogrzewania 1,14 0,97

2.4.
1. Sprawność wytwarzania 1,70 1,70
2. Sprawność przesyłania 0,70 0,70
3. Sprawność regulacji i wykorzystania ciepła 1,00 1,00
4. Sprawność akumulacji 0,85 0,85

2.5. Charakterystyka systemu wentylacji

1. Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna, inna) grawitacyjna grawitacyjna/
mechaniczna

2. Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza okna, drzwi/kanały
okna, drzwi/kanały, 

instlacja 
wentylacyjna

3. Strumień powietrza zewnętrznego   [m 3/h] 16 619 16 619
4. Krotność wymian powietrza   [1/h] 0,47 0,47

Sprawności składowe systemu grzewczego i współczynniki uwzględniające przerwy w ogrzewaniu

Sprawności składowe systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej
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2.6. Stan po 
termomodernizacji

1. Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego   [kW] 383,5

2. 62,1

3. 2487,2

4. 1918,8

5. 246,9

6. -

7. -

8. 83,71

9. 64,58

10.2) 59,8%

2.7.

1. 64,30
2. 6 022,10
3. 11,98

4. 6 022,10

5. 12,98
6. 0,00
6. 0,00
7. 64,30

2.8.

3 915 628,58 31,6

123 270,18 26,5

2.9 Stan po 
termomodernizacji

1. 212 213
2. 204 476
3. 416 690

Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia 
sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu)   [GJ/rok] 3323,7

Charakterystyka energetyczna budynku Stan przed 
termomodernizacją

483,7
Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowania ciepłej wody 
użytkowej [kW] 62,1

Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem 
sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu, dla stanu po modernizacji 
uwzględniono również ciepło odzyskane w systemie wentylacji mechanicznej)   [GJ/rok] 

2921,1

Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody 
użytkowej [GJ] 246,9

Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego 
(służące do weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła)  
[GJ/rok] 1)           

2943,0

Koszt 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc 4) [zł/(MW m-c)] 7 176,41

Zmierzone zużycie ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej (służące do 
weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła)  [GJ/rok]    172,20

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku 
(bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu)
[kWh/(m2 . rok)]

111,86

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku 
(z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu)
[kWh/(m2 . rok)]

98,31

Udział odnawialnych źródeł energii [%] (dla energii do celów ogrzewania pomieszczeń i 
przygotowania c.w.u.) 40,6%

Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu)

Opłata za 1 GJ ciepła do ogrzewania 3)  [zł/GJ] 78,68

Koszt przygotowania 1 m3 ciepłej wody użytkowej 3) [zł/m3] 14,65
Koszt 1 MW mocy zamówionej na przygotowanie ciepłej wody użytkowej na miesiąc 4)   

[zł/(MW m-c)] 7 176,41

Miesięczny koszt ogrzewania 1 m2 powierzchni użytkowej  [zł/(m2m-c)] 24,17
Miesięczna opłata abonamentowa [zł/m-c] 0,00
Inne: opłata abonamentowa c.w.u. [zł/m-c] 0,00
 Opłata za 1 GJ energii na c.w.u. **)   [zł] 78,68

Emisja CO2 [kg/rok] - energia elektryczna 228 938

Charakterystyka ekonomiczna wybranego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (ciepło)

Planowana koszty całkowite   [zł] Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię 
(ogrzewanie pomieszczeń+c.w.u) [%]

Roczna oszczędność kosztów energii
[zł/rok]

Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię 
całkowitą (ogrzewanie pomieszczeń+c.w.u+PV) [%]

Oddziaływanie na środowisko - emisja CO2 (wskaźnik emisji wg KOBIZE) Stan przed 
termomodernizacją

Emisja CO2 [kg/rok] - (c.o. + c.w.u.) 411 553

Razem emisja CO2 [kg/rok] 640 491

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

Wszystkie koszty wyznaczono w oparciu o stawki brutto 
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3.

3.1.

-

3.2.

-
-
-

3.3.

-
-

3.4.

-
3.5.

-
-

3.6.
-

-

-

-
-
-
-

-

-

-

-
-
-
-

-

-

PN-EN-13465 " Wentylacja budynków - metody obliczeniowe do określenia przepływów powietrza w pomieszczeniach";

PN - EN ISO 10077-1:2006 "Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji - obliczanie współczynnika przenikania ciepła - 
część 1: metoda uproszczona".

PN-82/B-02403  "Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne".
PN - EN - ISO 13370: 2001 "Właściwości cieplne budynków - wymiana ciepła przez grunt - metody obliczania";
PN - EN ISO 14863: 2001 "Mostki cieplne w budynkach - liniowy współczynnik przenikania ciepła - metody uproszczone i wartości 
orientacyjne";
PN - EN ISO 10211-2: 2002 "Mostki cieplne w budynkach - obliczanie strumieni cieplnych i temperatury powierzchni - część 2: 
Liniowe mostki cieplne";

PN-B-03406:1994 " Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o  kubaturze do 600 m sześciennych";

PN-82/B-02402 "Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach";

Wytyczne, sugestie, ograniczenia i uwagi inwestora (zleceniodawcy)

PN-EN ISO 13790 "Energetyczne właściwości użytkowe budynków.";

optymalizacja w zakresie kosztów ogrzewania budynku

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

PN-EN-ISO 12831:2006 "Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego";

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu 
remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego z dnia 17 
marca 2009r. (Dz. U. Nr 43, poz. 346. 2009) wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2015 Poz. 1606);

Wykaz podstawowych norm i przepisów

PN-92/B-01706: "Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu"

PN-ISO 9836:1997  " Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i 
kubaturowych";
PN-EN-ISO 6946 " Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Sposób obliczeń";

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku wraz z rozporządzeniami Ministra Infrastruktury z dnia 7 
kwietnia 2004 oraz z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.);

propozycje wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne i uwagi 
inwestora

Ankieta dla budynku

Jarosław Baran - Pracownik techniczny

 Dokumentacja projektowa:

Aktualna taryfa dla energii elektycznej

O. Włodzimierz - Ekonom

miała miejsce: październik i listopad 2016

Inwentaryzacja budowlana - rzuty kondygnacji, przekroje
Inne dokumenty

Osoby udzielające informacji
Aktualny cennik paliw gazowych

Wizja lokalna
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4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku
4.1.

1 m2

2 m 3
3 m 3
4 m 2

5 m 2

6 m 2
7 m 2
8
9
10
11 m
12 os.
13 szt.

Ogólne dane o budynku

 Opactwo Benedyktynów w Tyńcu

35 056

Budynek podpiwniczony tak

Liczba użytkowników budynku

Liczba klatek schodowych 9
4

Powierzchnia pomieszczeń nieogrzewanych:

n.d.
zmienna: ok. 50 użytkowników + goście

2,7-5,9

Liczba mieszkań w budynku

Wysokość kondygnacji w świetle

Liczba kondygnacji budynku

Własność
Przeznaczenie budynku zamieszkania zbiorowego

kompleks budynków, obiekt zabytkowy
Kraków 30-398, ul. ul. Benedyktyńska 37Adres

Budynek

192,9

9 510

8 254

Powierzchnia użytkowa pomieszczeń

Powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych 
Powierzchnia piwnic nieogrzewanych:

XI - XXI w.
Obiekt zbudowany w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne murowane z cegły pełnej. Na 
analizowany obiekt skałdają się trzy budynki: budynek klasztoru (główny), budynek opatówki 
oraz budynek wyremontowany po roku 2007, tzw. ruina. Budynki podpiwniczone, budynki 
posiadają 3 lub 4 kondygnacje nadziemne. Dachy spadziste, kryte dachówką z licznymi 
lukarnami.

Powierzchnia zabudowana

Kubatura ogrzewanej części budynku
63 100Kubatura budynku
4 997,9

Technologia budynku

Rok budowy

1 255,5
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4.3.

Lp. Dane w stanie 
istniejącym

1.  qmoc [kW] 483,7
2.     q   [kW]      499,0

3.  QH   [GJ] 3323,7

4. E=QH/V [kWh/m3a] 26,3

5. Qs [GJ] 2 921,1

zł/ MW / msc 7 176,41
zł/GJ 78,68

zł / msc 0,00
4.4.

Lp.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

ηp=                    0,80
  ηr= 0,88
ηw= 1,70
ηe=                    0,95

8.

9.

4.5.

Lp.

1.

2.
3.

4.6.

Lp.
1.
2.

4.7.

Charakterystyka energetyczna budynku

Charakterystyka systemu ogrzewania

Charakterystyka systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej

Dane w stanie istniejącym

Ciepła woda użytkowa przygotowywana jest w kotłowni w zasobnikach c.w.u. 

Piony i ich izolacja tak

Charakterystyka systemu wentylacji

Szczytowa moc cieplna (zapotrzebowanie na moc cieplną dla c.o.)    

Sposób ogrzewania

Obiekt zasilany w ciepło z dwóch kotłowni wyposażonych w 4 pompy ciepła o łącznej
mocy 206 kW, agregat kogeneracyjny o mocy cieplnej 79 kW oraz kocioł gazowy
kondensacyjny o mocy 200 kW i rezerwowy kocioł olejowy. Instalacja grzewcza w
budynkach jako podłogowa oraz z grzejnikami płytowymi, wyposażonymi w zawory
termostatyczne. Lokalnie występują także termowentylatory i wodne nagrzewnice
nadmuchowe.

Parametry pracy instalacji 80/60; 50/35

Rodzaj danych

Rodzaj instalacji

Dane w stanie istniejącym

System grzewczy centralny. Dwie kotłownie wyposażone w 4 sprężarkowe (2 o mocy 70 kW każda i 2 o mocy 33 kW
każda), pompy ciepła firmy IVT zasilane z wymiennika gruntowego, kocioł gazowy kondensacyjny o mocy 200 kW,
rezerwowy kocioł olejowy oraz agregatkogeneracyjny firmy Tedom o mocy cieplnej 79 kW. Łączna moc zainstalowana
źródeł ciepła wynosi 485 kW.

  opłata stała abonamentowa

Cyrkulacja sprawna

Strumień powietrza wentylacyjnego m3/h 16 619
Rodzaj wentylacji

Zawory termostatyczne

grawitacyjna
Rodzaj danych

Charakterystyka węzła cieplnego lub kotłowni w budynku

6.

Modernizacja instalacji po 1984 r. modernizacja kotłowni i instalacji

Rodzaj danych Dane w stanie istniejącym

7.

Opłaty (stawki netto)

Przewody w instalacji

tak

stalowe, tworzywo
Rodzaje grzejników

częściowo
członowe, żeliwne oraz płytowe

Rodzaj danych

Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło w standardowym sezonie
grzewczym z uwzględnieniem sprawności systemu ogrzewania 

Zamówiona moc cieplna c.o. 
Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło w standardowym sezonie
grzewczym bez uwzględnienia sprawności systemu ogrzewania                  
Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania ciepła                                  

Sprawności składowe systemu grzewczego

Liczba dni ogrzewania w tygodniu/liczba 
godzin na dobę 7/24

Osłonięcie grzejników

  opłata stała (za moc zamówioną)
  opłata zmienna
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5. Ocena aktualnego stanu technicznego budynku
5.1.

5.2.

5.3.

Lp.
1

2

3

U≤0,15 [m2K/W] (wg WT 2021)

Elementy konstrukcyjne i ochrona cieplna budynku

System grzewczy

System zaopatrzenia w c.w.u.

Obiekt zasilany w ciepło z dwóch kotłowni wyposażonych w 4 pompy ciepła o łącznej mocy 206 kW, agregat
kogeneracyjny o mocy cieplnej 79 kW oraz kocioł gazowy kondensacyjny o mocy 200 kW i rezerwowy kocioł olejowy.
Instalacja grzewcza w budynkach jako podłogowa oraz z grzejnikami płytowymi, wyposażonymi w zawory termostatyczne.
Lokalnie występują także termowentylatory i wodne nagrzewnice nadmuchowe.

Ściany zewnętrzne wzniesione w technologii tradycyjnej - murowane z cegły pełnej oraz kamienia, o zmiennej grubości 
od 70 cm do 180 cm. Stan techniczny przegród dobry.

Dach w skosach poddasza, nieocieplony, kryty dachówką. Współczynnik przenikania ciepła U = 1,351 W/m2.K. Dach 
w dobrym stanie technicznym, jednak nie zapewnia odpowiedniej ochrony cieplnej.
Strop nad ostatnią kondygnacją, izolowany w dobrym stanie technicznym, charakteryzujące się współczynnikiem U = 
0,267 [W/m2.K]

Dach w szczytach strychu, dwu- i czterospadowy, kryty dachówką, nieocieplony. Współczynnik przenikania ciepła U = 
1,485 [W/m2.K] w dobrym stanie technicznym.

Zbiorcze zestawienie oceny stanu istniejącego budynku i możliwości poprawy zawiera poniższa tabela.
Możliwości i sposób poprawyCharakterystyka stanu istniejącego

bez zmian

2 3

Drzwi zewnętrzne drewniane, w dostatecznym stanie technicznym, charakteryzujące się  współczynnikiem U= 5,1 
W/(m2.K).

Okna  drewniane stare, podwójnie szklone w dostatecznym stanie technicznym, charakteryzujące się współczynnikiem U 
= 2,6 [W/m2.K]

Okna  drewniane nowe, z szybą zespoloną w dobrym stanie technicznym, charakteryzujące się współczynnikiem U = 1,5 
[W/m2.K]

Okna  drewniane stare, z szybą zespoloną w dostatecznym stanie technicznym, charakteryzujące się współczynnikiem U 
= 2,0 [W/m2.K]

5

Instalacja ciepłej wody użytkowej4

przewiduje się modernizacją systemu grzewczego poprzez 
zastosowanie systemu zarządzania energią w budynku 
BMS oraz izolację przewodów w pomieszczeniach 
nieogrzewanych

bez zmian

System grzewczy

Wentylacja montaż układu wentylacji mechanicznej układu nawiewno -
wywiewnego z odzyskiem ciepła w części budynku (dom 
dla gości, pralnia, kuchnia)

- strop nad piwnicą

przewiduje się  wymianę wybranych okien (stare okna 
drewniane) i drzwi zewnętrznych

Ścianki zewnętrzne lukarn nieocieplone, murowane z cegły pełnej o gr. 6,5 cm, otynkowane. Stan techniczny przegrody 
dobry.

- ścianki zewnętrzne lukarn U≤0,20 [m2K/W] (wg WT 2021)

Ciepła woda użytkowa przygotowywana jest w kotłowni w zasobnikach c.w.u. 

bez zmian

1 Przegrody zewnętrzne mające niezadowalające wartości
współczynnika przenikania ciepła U:

bez zmian

- ściany zewnętrzne

- dach nieocieplony pomieszczeń poddasza
- podłogi na gruncie

Stolarka
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6.

L.p.
1

2

3

7.

7.1.

a)

b)

c) 

W obliczeniach przyjęto następujące dane:
W stanie Po termo-
obecnym modernizacji

20,0 20,0
12,0 12,0

-20,0 -20,0

3743 3743
1979 1979

O0m, 7 176,41 6 022,10 zł/(MW.mc)
O0z, 78,68 64,30 zł/GJ

Ab0, 0,00 0,00 zł/m-c

Zestawienie optymalnych usprawnień i przedsięwzięć w kolejności rosnącej wartości prostego czasu zwrotu nakładów
(SPBT) charakteryzującego każde usprawnienie.

Wyszczególnienie

Ocena opłacalności i wyboru usprawnień dot. zmniejszenia strat przez przenikanie przez przegrody i
zapotrzebowania na ciepło na ogrzanie powietrza wentylacyjnego

dla przegród zewnętrznychtzo
0C

Oceny opłacalności i wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia polegającego na wymianie okien i/lub drzwi oraz
zmniejszeniu zapotrzebowania na ciepło na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego, modernizacji systemu ogrzewania i
przygotowania c.w.u. .

1 Zmniejszenie strat przenikania ciepła przez przegrody zewnętrzne Ocieplenie dachu, lukarn oraz  wymiana 
starych okien i drzwi zewnętrznych.

Automatyka kotłowni.Podwyższenie sprawności układu ogrzewczego

Zastosowanie odnawilanych źródeł energii *

UWAGA:
W związku z tym, że planowane jest dofinansowanie zadań ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej  w ramach programu priorytetowego "Zmniejszenie zużycia energii w 
budownictwie", wsp. przeniakania ciepła przegród po termomodernizacji muszą spełniać warunki będące 
obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

Zastosowanie układu ogniw fotowoltaicznych 
do produkcji energii elektrycznej. 

Wykaz rodzajów usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych wybranych na podstawie 
oceny stanu technicznego

Sposób realizacji
3

dla przegród zewnętrznych
two

0C

Określenie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

W niniejszym rozdziale w kolejnych tabelach dokonuje się:

Jednostka

Oceny opłacalności i wyboru optymalnych usprawnień prowadzących do zmniejszenia strat ciepła przenikania przez
przegrody zewnętrzne.

Rodzaj usprawnień lub przedsięwzięć
2

dla przegród zewnętrznych krużganku

** ceny energii na podstawie taryf dostawców energii i paliw, aktualnych na czas sporządzania audytu

Sd 
* dzień.K.a

* liczbę stopniodni standardowych przyjęto dla stacji meteorologicznej Kraków w oparciu o dane Ministerstwa Infrastruktury

dla przegród zewnętrznych

Olm, **

Olz, **

Ab1, **

dla przegród zewnętrznych krużganku
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powierzchnia przegrody do obliczania strat A       = 238,7 m2

powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia A kosz = 247,5 m2

Opis wariantów usprawnienia

 λ= 0,023
wariant 1:
wariant 2:
wariant 3:

1 2 3

1 m 0,07 0,08 0,09

2 m2.K/W 3,04 3,48 3,91

3 m2.K/W 0,73 3,77 4,21 4,64

4 GJ/a 106,1 20,5 18,4 16,6

5 MW 0,013 0,003 0,002 0,002

6 zł/a 7 647 7 836 7 990

7 zł/m2 789,82 809,09 828,35

8 zł 195 481,44 200 249,28 205 017,12

9 lata 25,56 25,55 25,66

10 W/m2.K 1,37 0,265 0,238 0,215

Koszt : 200 249,28 zł SPBT= 25,55 lat

Ceny jednostkowe ocieplenia 1 m2 przyjęto wg cenników lokalnych firm budowlanych. Ceny zawierają podatek VAT. 
Kolorem wyróżniono grubość wybraną. 

UWAGA:
Z uwagi na brak możliwości technicznych, maksymalną grubością izolacji jest grubość 8 cm. W związku z tym przyjęto 
materiał izolacyjny o najlepszym współczynniku przewodzenia ciepła, aby zyskać maksymalny efekt energetyczny dla 
rozpatrywanego przedsięwzięcia.

Wybrany wariant : 2

Podstawa przyjętych wartości NU 

Grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej   g

Zwiększenie oporu cieplnego   ΔR

Opór cieplny   R

Q0U, Q1u = 8,64.10-5.Sd.A/R

qoU, q1U = 10-6. A(tw0-tz0)/R

Roczna oszczędność kosztów                                            
ΔOru = (Q0U-Q1U)Oz+12(qoU-q1U)Om

Cena jednostkowa usprawnienia

Koszt realizacji usprawnienia   NU

SPBT= NU/ΔOru

U0, Uc

o grubości izolacji o 1 cm mniejszej niż w wariancie 2
o grubości izolacji, przy której spełniony będzie wsp. U ( wg WT 2017), a wartość SPBT będzie najniższa
o grubości warstwy izolacji o 1 cm większej niż w wariancie 2

Lp. Omówienie Jedn. Stan 
istniejący

Warianty

W/mK . Rozpatruje się 3 warianty różniące się grubością warstwy izolacji termicznej: 

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

Przegroda

Lukarny - ścianka zewnętrza

Dane:

Przewiduje się ocieplenie ścianek zewnętrznych lukarn od strony wewnętrznej  poprzez natrysk pianki poliuretanowej pod 
płytą włokienno-cementową lub inną wraz z wykończeniem. Pianka o deklarowanym współczynniku przewodności:
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powierzchnia przegrody do obliczania strat A       = 1416,4 m2

powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia A kosz = 1416,4 m2

Opis wariantów usprawnienia

 λ= 0,041
wariant 1:
wariant 2:
wariant 3:

1 2 3

1 m 0,24 0,25 0,26

2 m2.K/W 5,85 6,10 6,34

3 m2.K/W 0,74 6,59 6,84 7,08

4 GJ/a 618,8 69,5 67,0 64,7

5 MW 0,077 0,0086 0,0083 0,0080

6 zł/a 49 071 49 293 49 499

7 zł/m2 299,50 311,98 324,46

8 zł 424 195,51 441 870,33 459 545,14

9 lata 8,64 8,96 9,28

10 W/m2.K 1,35 0,152 0,146 0,141

Koszt : 441 870,33 zł SPBT= 8,96 lat

Przegroda7.1.2. Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez
przenikanie

Lp.

Dane:

Stan 
istniejącyJedn.

Przewiduje się ocieplenie skosów dachu nieocieplonego poprzez wdmuchnięcie w przestrzeń międzydachową granulatu celulozy 
lub wełny mineralnej o współczynniku przewodności:

Dach nieocieplony

o grubości izolacji o 1 cm mniejszej niż w wariancie 2
o grubości izolacji, przy której spełniony będzie wsp. U ( wg WT 2017), a wartość SPBT będzie najniższa
o grubości warstwy izolacji o 1 cm większej niż w wariancie 2

W/mK. Rozpatruje się 3 warianty różniące się grubością warstwy izolacji termicznej:

Opór cieplny   R

Ceny jednostkowe ocieplenia 1 m2 przyjęto wg cenników lokalnych firm budowlanych. Ceny zawierają podatek VAT.  Kolorem 
wyróżniono grubość wybraną. 
UWAGA: Koszt obejmuje także wymianę pokrycia dachu i ocieplenie ścian attykowych przy naświetlu, które to prace są 
konieczne do przeprowadzenia przy termomodernizacji stropodachu. 

Zwiększenie oporu cieplnego   ΔR

Omówienie

Grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej   g

Warianty

Wybrany wariant : 2

U0, U1

Q0U, Q1u = 8,64.10-5.Sd.A/R

qoU, q1U = 10-6. A(tw0-tz0)/R

Roczna oszczędność kosztów                                            
ΔOru = (Q0U-Q1U)Oz+12(qoU-q1U)Om

Cena jednostkowa usprawnienia

Koszt realizacji usprawnienia   NU

SPBT= NU/ΔOru

Podstawa przyjętych wartości NU 

UWAGA:
Z uwagi na konstukcję dachu (dach spadzisty) oraz przestrzeń międzydachową, która miejscami osiąga nawet 0,7m, grubość 
wdmuchiwanej izolacji będzie miejscami znacznie większa niż grubość optymalna. Wpłynie to na zwiększenie efektu 
energetycznego przedsięwzięcia, ale jednocześnie podniesie koszt jego wykonania.
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powierzchnia okien A ok = 128,8 m2

Vnom= 2408,2 m3/h
Cw= 1,1

Opis wariantów usprawnienia

wariant 1: okna o wsp.        U = 1,10 W/m2.K
wariant 2: okna o wsp.        U = 0,90 W/m2.K

1 2

1 W/m2.K 2,60 1,100 0,900

Cr - 1,20 1,00 1,00
Cm - 1,30 1,00 1,00

3 GJ/a 108,3 45,8 37,5

4 GJ/a 349,8 291,5 291,5

5 GJ/a 458,1 337,3 329,0

6 MW 0,0134 0,0057 0,0046

7 MW 0,0426 0,0360 0,0360

8 MW 0,0560 0,0417 0,0407

9 zł/rok 10 731 11 475

10 zł 471 698 501 119

11 lata 44,0 43,7

Podstawa przyjętych wartości NU 

wariant 1: wymiana 128,77 m2 okien * 3663,1 zł/m2 = 471 698 zł
wariant 2: wymiana 128,77 m2 okien * 3891,6 zł/m2 = 501 119 zł

Koszt : 501 119,48 zł SPBT= 43,7 lat

Wymiana okien starych 
podwójnie szklonych

Przedsięwzięcie

Dane:

Lp. Omówienie Jedn. Stan 
istniejący

Usprawnienie obejmuje wymianę istniejących starych okien drewnianych podwójnie szklonych na nowe okna
drewniane o lepszym współczynniku U:

7.1.3. Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na 
wymianie okien zewnętrznych

Warianty

2 Współczynniki korekcyjne dla 
wentylacji            

2,94*10-5*Cr*Cw*Vnom*Sd

Wybrany wariant :  2

q0, q1 = (6) + (7)

Roczna oszczędność kosztów                                             
ΔOru = (Q0U-Q1U)Oz+12(qoU-q1U)Om

SPBT = Nok/ΔOru

Przyjęto ceny jednostkowe wymiany okien w zł/m2 wg cenników producentów i dystrybutorów. Ceny zawierają
podatek VAT. Koszt modernizacji:

Koszt wymiany okien   Nok

UWAGA:
Z uwagi na zabytkowy charakter budynku, należy zastosować okna wg zaleceń konserwatora. Dla wyznaczenia 
kosztów wymiany przyjęto wykonanie nowych okien drewnianych na wymiar wraz z zachowaniem szprosów w 
oknach, tam gdzie w stanie istniejącym szpros występuje.

Współczynnik przenikania okien                             U

3,4*10-7*Vobl*(tw0-tz0)

Q0, Q1 = (3) + (4)

10-6*Aok(tw0-tz0)*U

8,64*10-5*Sd*Aok*U
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powierzchnia okien A ok = 195,1 m2

Vnom= 3648,1 m3/h
Cw= 1,1

Opis wariantów usprawnienia

wariant 1: okna o wsp.        U = 1,10 W/m2.K
wariant 2: okna o wsp.        U = 0,90 W/m2.K

1 2

1 W/m2.K 2,00 1,100 0,900

Cr - 1,20 1,00 1,00
Cm - 1,30 1,00 1,00

3 GJ/a 126,2 69,4 56,8

4 GJ/a 529,9 441,6 441,6

5 GJ/a 656,1 511,0 498,4

6 MW 0,0156 0,0086 0,0070

7 MW 0,0645 0,0546 0,0546

8 MW 0,0801 0,0632 0,0616

9 zł/rok 12 875 14 002

10 zł 714 562 759 132

11 lata 55,5 54,2

Podstawa przyjętych wartości NU 

wariant 1: wymiana 195,07 m2 okien * 3663,1 zł/m2 = 714 562 zł
wariant 2: wymiana 195,07 m2 okien * 3891,6 zł/m2 = 759 132 zł

Koszt : 759 131,60 zł SPBT= 54,2 lat

Przyjęto ceny jednostkowe wymiany okien w zł/m2 wg cenników producentów i dystrybutorów. Ceny zawierają
podatek VAT. Koszt modernizacji:

UWAGA:
Z uwagi na zabytkowy charakter budynku, należy zastosować okna wg zaleceń konserwatora. Dla wyznaczenia 
kosztów wymiany przyjęto wykonanie nowych okien drewnianych na wymiar wraz z zachowaniem szprosów w 
oknach, tam gdzie w stanie istniejącym szpros występuje.

Wybrany wariant :  2

10-6*Aok(tw0-tz0)*U

3,4*10-7*Vobl*(tw0-tz0)

q0, q1 = (6) + (7)

Roczna oszczędność kosztów                                             
ΔOru = (Q0U-Q1U)Oz+12(qoU-q1U)Om

Koszt wymiany okien   Nok

SPBT = Nok/ΔOru

Q0, Q1 = (3) + (4)

7.1.4. Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na 
wymianie okien zewnętrznych

Przedsięwzięcie

Wymiana okien starych 
z szybą zespolonąDane:

Usprawnienie obejmuje wymianę istniejących starych okien drewnianych podwójnie szklonych na nowe okna
drewniane o lepszym współczynniku U:

Lp. Omówienie Jedn. Stan 
istniejący

Warianty

Współczynnik przenikania okien                             U

2 Współczynniki korekcyjne dla 
wentylacji            

8,64*10-5*Sd*Aok*U

2,94*10-5*Cr*Cw*Vnom*Sd
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powierzchnia okien A ok = 76,2 m2

Vnom= 712,9 m3/h
Cw= 1

Opis wariantów usprawnienia

wariant 1: okna o wsp.        U = 1,40 W/m2.K (zgodnie z wymaganiami WT2021 dla t<16oC)
wariant 2: okna o wsp.        U = 0,90 W/m2.K

1 2

1 W/m2.K 3,60 1,400 0,900

Cr - 1,20 1,00 1,00
Cm - 1,30 1,00 1,00

3 GJ/a 46,9 18,2 11,7

4 GJ/a 49,8 41,5 41,5

5 GJ/a 96,7 59,7 53,2

6 MW 0,0088 0,0034 0,0022

7 MW 0,0101 0,0078 0,0078

8 MW 0,0189 0,0112 0,0100

9 zł/rok 3 571 4 189

10 zł 301 541 315 317

11 lata 84,4 75,3

Podstawa przyjętych wartości NU 

wariant 1: wymiana 76,24 m2 okien * 3955,2 zł/m2 = 301 541 zł
wariant 2: wymiana 76,24 m2 okien * 4135,8 zł/m2 = 315 317 zł

Koszt : 315 316,80 zł SPBT= 75,3 lat

Q0, Q1 = (3) + (4)

7.1.5. Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na 
wymianie okien zewnętrznych

Przedsięwzięcie

Ślusarka okienna - 
wirydarzDane:

Usprawnienie obejmuje wymianę istniejącej ślusarki stalowej krużganku (przy wirydarzu) na nową ślusarkę o
lepszym współczynniku U:

Lp. Omówienie Jedn. Stan 
istniejący

Warianty

Współczynnik przenikania okien                             U

2 Współczynniki korekcyjne dla 
wentylacji            

8,64*10-5*Sd*Aok*U

2,94*10-5*Cr*Cw*Vnom*Sd

Przyjęto ceny jednostkowe wymiany okien w zł/m2 wg zapytania ofertowego. Ceny zawierają podatek VAT.
Koszt modernizacji:

UWAGA:
Z uwagi na zabytkowy charakter budynku, należy zastosować okna wg zaleceń konserwatora. Dla wyznaczenia 
kosztów wymiany przyjęto wykonanie nowej ślusarki z profili aluminiowych z przekładką termiczną.

Wybrany wariant :  2

10-6*Aok(tw0-tz0)*U

3,4*10-7*Vobl*(tw0-tz0)

q0, q1 = (6) + (7)

Roczna oszczędność kosztów                                             
ΔOru = (Q0U-Q1U)Oz+12(qoU-q1U)Om

Koszt wymiany okien   Nok

SPBT = Nok/ΔOru
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powierzchnia drzwi i bram A d = 23,0 m2

Vnom= 430,1 m3/h
Cw= 1

Opis wariantów usprawnienia

wariant 1: drzwi o wsp.        U = 1,30 W/m2.K (wg WT 2021)
wariant 2: drzwi o wsp.        U = 1,50 W/m2.K (wg WT 2017)

1 2

1 W/m2.K 5,10 1,300 1,500

Cr - 1,00 1,00 1,00
Cm - 1,00 1,00 1,00

3 GJ/a 37,9 9,7 11,2

4 GJ/a 47,3 47,3 47,3

5 GJ/a 85,3 57,0 58,5

6 MW 0,0047 0,0012 0,0014

7 MW 0,0058 0,0058 0,0058

8 MW 0,0105 0,0070 0,0072

9 zł/rok 2 525 2 392

10 zł 104 328 100 464

11 zł 10 500 10 500

12 zł 114 828 110 964

12 lata 45,5 46,4

Podstawa przyjętych wartości NU 

wariant 1: wymiana 23 m2 drzwi* 4536,0 zł/m2 = 104 328 zł
wariant 2: wymiana 23 m2 drzwi* 4368,0 zł/m2 = 100 464 zł

Koszt : 114 828 zł SPBT= 45,5 lat

Przyjęto ceny jednostkowe wymiany drzwi w zł/m2 wg cenników producentów i dystrybutorów. Ceny zawierają
podatek VAT. Koszt modernizacji:

Wybrany wariant :  1

10-6*Ad(tw0-tz0)*U

3,4*10-7*Vobl*(tw0-tz0)

q0, q1 = (6) + (7)

Roczna oszczędność kosztów                                             
ΔOru = (Q0U-Q1U)Oz+12(qoU-q1U)Om

Koszt wymiany drzwi 

SPBT = Nd/ΔOru

Koszt doszczelnienia drzwi   

Łączny koszt modernizacji drzwi  Nd

Q0, Q1 = (3) + (4)

7.1.6. Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na 
wymianie drzwi zewnętrznych

Przedsięwzięcie

Wymiana drzwi 
zewnętrznychDane:

Usprawnienie obejmuje wymianę istniejących drzwi stalowych na nowe o lepszym współczynniku U:

Lp. Omówienie Jedn. Stan 
istniejący

Warianty

Współczynnik przenikania drzwi                             U

2 Współczynniki korekcyjne dla wentylacji   

8,64*10-5*Sd*Ad*U

2,94*10-5*Cr*Cw*Vnom*Sd
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7.2.

Lp. SPBT lata

1 5

1 46,7
2 59,0
3 75,3
4 56,7

Lp. SPBT lata

1 5

1 9,0

2 25,6

3 Wymiana drzwi zewnętrznych 45,5

4 56,7

Wymiana okien - razem 1 575 567,88 27 794,64

3

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, uszeregowane według rosnącej wartości SPBT

Ocieplenie dachu (w skosach) 441 870,33 49 292,70

200 249,28 7 836,27

4

Planowane koszty 
robót, zł

Oszczędność 
kosztów, zł/rok

Ślusarka okienna - wirydarz 315 316,80 4 189,25

1 575 567,88 27 794,64

114 828,00 2 524,77

Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego albo 
wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

2

Łączne zestawienie przedsięwzięć polegających na wymianie okien

Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego Planowane 
koszty robót, zł

Oszczędność 
kosztów zł/rok

2 3 4

 Wymiana okien starych z szybą zespoloną 759 131,60 12 874,64
 Wymiana okien starych podwójnie szklonych 501 119,48 10 730,74

Wymiana okien - razem

Ocieplenie ścianek zewnętrznych lukarn

16



Vmax = 8 500 m3/h
Vśr = 7 438 m3/h

jedn. stan istn. stan po

1 m3/h 7 438 7 438

2 GJ/rok 823,2 823,2

3 % 100 100,0

4 GJ/rok 823,2 823,2

5 % - 80
6 GJ/rok - 658,6

zł/GJ 78,68 78,68
7 % 170,13 170,13
8 % 66,9 66,9
9 - 1,00 1,00
10 - 1,00 1,00

11 GJ/rok 723,5 144,7

12 zł/rok 56 923 11 385

13 Pa - 150,0
14 m3/s - 2,07
15 kW - 0,36
16 % - 86
17 godzin - 8760

18 zł/kWh 0,4374 0,4374

19 zł/rok 0,00 1 518,65

20 zł/rok 44 020
21 zł 1 325 940
22 lata 30,1

Wybrany wariant : 1 Koszt : 1 325 940 zł SPBT= 30,12 lat

UWAGA: Analizy optymalizacyjnej doboru urządzeń grzewczo-wentylacyjnych dokonano zgodnie z 
Rozporządzeniem, a więc dla wariantu przed przeprowadzeniem termomodernizacji. 

Strumień powietrza wentylacyjnego  - V                           

Ilość ciepła odzyskanego w wymienniku  Qr1 = Qa * hr                         

Koszty ciepła Or0=Qa*ccs;  Or1=(Qa-Qr1)*ccs

Koszt eksploatacji sytemu wentylacji mechanicznej

Cena energii - ccs

Sprawność wytwarzania

Nr0, Nr1 = V * Dps0,1/(1000 * h0,1)                                                

SPBT =Nu/DOru

Sprawność napędów  wentylatorów - h0, h1

Liczba godzin pracy centrali wentylacyjnej - Sh

Ocena opłacalności zastapienia wentylacji grawitacyjnej, wentylacją mechaniczną wraz z odzyskiem 
ciepła z powietrza wywiewanego7.3.1

Suma strat ciśnienia po stronie nawiewnej i wywiewnej - Dps0, Dps1 

Strumień powietrza wentylacyjnego  - V                           

Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do podgrzania powietrza 
wentylacyjno-grzewczego bez recyrkulacji - Qa,0

Średnia sprawność wymiennika - hr                                                                  

Przedsięwzięcie obejmuje montaż układu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej wczęści rozpatrywanego 
obiektu (dom dla gości, kuchnia i pralnia). Przewiduje się montaż co najmniej 12 central wentylacyjnych z 
odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego i układem automatycznej regulacji oraz montaż instalacji 
rozprowadzającej powietrze. 
Na potrzeby obliczeń audytowych przyjęto maksymaną wydajność systemu wentylacyjnego na poziomie 8500 
m3/h w oparciu liczbę wymianę powietrza dla analizowanych pomieszczeń. Założono ponadto, że system 
wentylacyjny będzie pracował z pełną wydajnością około 6570 h/rok, a w godzinach nocnych (6 godzin na dobę tj. 
2190 h/rok) wydajność systemu wentylacyjnego będzie ograniczana do 50%. Na tej podstawie wyznaczono, 
metodą średniej ważonej, przeciętny strumień powietrza na poziomie 3067 m3/h i dla tej wielkości oszacowano 
efekty energetyczne związane z zastosowaniem odzysku ciepła z powietrza wywiewanego. 

Sprawność instalacji (przesyłu, regulacji, wykorzystania)

Sezonowe zużycie ciepła do podgrzania powietrza wentylacyjno-
grzewczego - Qar,0

Obniżenia tygodniowe

Udział ilości powietrza świeżego wentylacji
Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do podgrzania powietrza 
wentylacyjno-grzewczego z recyrkulacją - Qar,0

Obniżenia dobowe

Cena  całkowita energii elektrycznej wg taryfy GZE - ce

Koszty przyjęto w oparciu o zapytania ofertowe i zawierają podatek VAT 23%.

Koszt energii elektrycznej zużytej na przepływ powietrza przez system 
wentylacji - Oe0, Oe1=Sh* Nr0,1 * ce                                                

Koszt wykonania usprawnienia - Nu

Roczna oszczędność kosztów - DOru=(Or0 - Or1) + (Oe0 - Oe1)   
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7.3.2

Dane:
Q0co= 3 323,7 GJ/a wt0= 1,00 wd0= 1,00 η0= 1,14

1 ηw = 1,70 ηw = 1,21
2 ηp = 0,80 ηp = 0,90
3 ηr = 0,88 ηr = 0,93
4 ηe = 0,95 ηe = 0,95
5 η0 = 1,14 η0 = 0,97
6 wt = 1,00 wt = 1,00
7 wd = 1,00 wd = 1,00

1 -
2 -
3 -
4 zł/GJ

6 zł/a

5 zł/a
6 zł
7 lata

koszt
1.

212 373,09

2. 44 800,00
3.

257 173,09

razem 514 346,19

Koszt : 257 173 zł SPBT= 16,9 lat

Oszczędności kosztów z tytułu zmniejszenia opłat stałych - 6699,68

Cena jednostkowa ciepła 78,68 64,30

Rodzaje ulepszeń termomodernizacyjnych składające się na optymalny wariant przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego poprawiający sprawność cieplną systemu grzewczego 

Wytwarzanie ciepła *
Przesyłanie ciepła
Regulacja systemu ogrzewania i wykorzystanie ciepła
Akumulacja ciepła

Rodzaj usprawnienia
Współczynniki sprawności

przed wariant 1
Lp.

W ramach modernizacji systemu grzewczego przewiduje się następujące usprawnienia poprawiające jego sprawność i
dostosowujące instalację do aktualnych wymagań technicznych:

1. Dostawa i montaż systemu automatyki pozwalajacej na optymalną regulację układu pod kątem jego efektywności
Optymalny sposób sterowania instalacją, na którą składają się pompy ciepła, agregat kogeneracyjny oraz kocioł gazowy, 
wskazuje na zwiększenie udziału gazu ziemnego w produkcji ciepła. Wg opracowania firmy Exergon pt. "Analiza układu 
ogrzewania oraz przygootwania ciepłej wody użytkowej Opactwa Benedyktynów w Tyńcu", należy zwiekszyć produkcję ciepła z 
agregatu kogeneracyjnego i zmniejszych obiążenie pomp ciepła. 

Sprawność całkowita systemu grzewczego   η 1,14 0,97

Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia
Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby

Ocena proponowanego przedsięwzięcia

Lp. Omówienie jedn. Stan istniejący
Stan po modern.

wariant 1

Sprawność całkowita systemu

Uwzględnienie przerw tygodniowych   wt 1,00 1,00
Uwzględnienie przerw dobowych  wd 1,00 1,00

15 202
Koszt przedsięwzięcia   Nco 257 173

Oszczędność kosztów  ΔQrco          

SPBT 16,9

Wybrany wariant : 1

Dostawa i montaż systemu BMS obejmującego zarządzanie energią w obiekcie, w tym sterowanie
źródłami ciepłami 

Koszty przyjęto w oparciu o ceny katalogowe producenta (koszty brutto):

Izolacja przewodów rozprowadzających biegnących przez strychy nieogrzewane

* Średnia ważona po udziałach poszczególnych źródeł energii
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7.4.

a. określenie wariantów przedsięwzięć termomodernizacyjnych
b. ocenę wariantów przedsięwzięć termomodernizacyjnych pod względem spełnienia wymagań ustawowych
c. wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

7.4.1.

I II III IV V
X X X X

X X X

X X

X

X X X X X

X X X X X

7.4.2. 

Q0 = wd0*wt0*Q0CO/η + Q0CW Q1 = wd1*wt1*Q1CO/η1+Q1CW

q0  = q0CO + q0CW q1= q1CO+q1CW

Oor  = Q0 * Oz + q0*Om*12 Q1r =Q1*Oz +q1*Om*12
Or  = Or1 - Or0

Q 0CO Q 0WENT Q 0cw q 0CO q 0CW η 0,co Q0 q0 O0r

Q 1CO Q 1WENT Q 1cw q 1CO q 1CW η 1,co Q1 q1 O1r

GJ GJ GJ kW kW - GJ kW zł zł zł lata
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

stan istn. 3323,7 0,0 246,9 483,7 62,1 1,14 3168,0 545,8 296 252

I 1694,4 792,9 246,9 383,5 62,1 0,97 2165,7 445,6 172 982 123 270 3 915 629 31,8

II 1949,5 792,9 246,9 408,1 62,1 0,97 2430,0 470,2 191 752 104 501 2 340 061 22,4

III 1954,2 792,9 246,9 408,8 62,1 0,97 2434,7 470,9 192 108 104 145 2 225 233 21,4

IV 1987,3 837,7 246,9 419,3 62,1 0,97 2478,3 481,4 195 669 100 583 2 024 983 20,1

V 2486,0 837,7 246,9 483,7 62,1 0,97 2994,8 545,8 240 234 56 019 1 583 113 28,3

gdzie:

roczne zapotrzebowanie na ciepło pomieszczeń przed i po termomodernizacji ogrzewanych z instalacji c.o.
roczne zapotrzebowanie na ciepło pomieszczeń przed i po termomodernizacji ogrzewanych powietrzem
roczne zapotrzebowanie na ciepło dla celów c.w.u. przed i po termomodernizacji
całkowite roczne zapotrzebowanie na ciepło przed i po termomodernizacji
współczynniki uwzględniający przerwy w ogrzewaniu w okresie doby przed i po modernizacji
zapotrzebowanie na moc do ogrzewania pomieszczeń przed i po termomodernizacji
zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. przed i po termomodernizacji
całkowite zapotrzebowanie na moc cieplną przed i po termomodernizacji
całkowita sprawność systemu grzewczego przed i po modernizacji
cena energii i paliwa przed i po wykonaniu wariantu termomodernizacji
roczne koszty energii i paliwa przed i po termomodernizacji
roczna oszczędność kosztów
planowany koszt wykonania wariantu termomodernizacji
prosty czas zwrotu

Ocieplenie ścianek zewnętrznych lukarn

SPBT
Nr war.

ΔOr N

Q0co, Q1co - 

Q0cw, Q1cw - 

N -

Q0co, Q1co - 

Q0, Q1 - 

Wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Określenie wariantów przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Niniejszy rozdział obejmuje:

Obliczenie oszczędności kosztów dla wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Modernizacja systemu wentylacji 

Modernizacja systemu c.o.

W poniższej tabeli uszeregowano przedsięwzięcia termomodernizacyjne wg rosnącego czasu zwrotu i sformułowano warianty 
termomodernizacji.

Nr wariantu

Ocieplenie dachu (w skosach)

Zakres

Wymiana okien - razem

Wymiana drzwi zewnętrznych

wd0, wd1 -

SPBT -

Or0, Or1 -

q0co, q1co - 
q0cw, q1cw - 

q0, q1 - 

Oz0, Oz1 -
η0, η1 -

DQr -
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7.4.3. 

1 2 3 4 6 7

195 781 5%
3 719 847 95%

117 003 5%
2 223 058 95%
111 262 5%

2 113 971 95%
101 249 5%

1 923 734 95%
79 156 5%

1 503 957 95%

7.5.

-
-
-
-
-
-

Przedsięwzięcie to zapewnia:
1. Oszczędność teoretycznego zużycia ciepła na ogrzewanie wyniesie: 31,6%
2. Planowany kredyt, stanowiący 100% kosztów, jest zgodny z warunkami ustawowymi.
3. Środki własne inwestora wyniosą 195 781 zł.

Ponadto w budynku przewiduje się:
Montaż układu ogniw fotowoltaicznych o mocy około 38 kWp i powierzchni około 221 m2 (załącznik nr 8)

Łączny efekt energetyczny i ekologiczny związany z wdrożeniem rozpatrywanych przedsięwzięć omówiono w
punkcie 8.2 niniejszego opracowania. W punkcie 8.3 pokazano charakterystykę finansową dla wszystkich
przewidywanych przedsięwzięć.

Przedsięwzięcie to zapewnia roczną produkcję energii elektrycznej na poziomie 39 MWh co stanowi 14% obecnego zużycia 
energii elektrycznej sieciowej w obiekcie.

Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku zgodnie z 
warunkami finansowania wg Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Dwukrotność 
rocznych 

oszczędności 
energii zł

8

246 540,3631,6 743 969,43

209 001,33444 611,53 374 409,71

208 289,37

384 746,85 323 997,35 201 166,49

356 037,23

wymianę starej stolarki i ślusarki okiennej.
wymianę i uszczelnienie drzwi zewnętrznych

montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

ocieplenie ścianek zewnętrznych lukarn,

16% kosztów 
całkowitych 
inwestycji

20% kredytu 
zł

Na podstawie dokonanej oceny, jako optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozpatrywanym budynku 
ocenia się wariant nr I  obejmujący następujące przedsięwzięcia:

modernizację systemu grzewczego (system BMS i izolacja przewodów)

5

Planowana kwota środków 
własnych, zł (%)

Planowana kwota kredytu, 
zł

626 500,573 915 628,58

Wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

ocieplenie dachu w skosach granulatem celulozy lub wełny mineralnej,

UWAGA: Powyższa tabela jest zgodna z Rozporządzeniem ws formy i zakresu audytu energetycznego i 
dotyczy ubiegnia się o premię termomodernizacyjną z Banku Gospodarstwa Krajowego.  Nie dotyczy więc 
innych form i źródeł finasowania.

21,8

III 2 225 232,70 104 144,68 23,1

IV 2 024 983,42 100 583,24

5,5 300 791,49 253 298,10 112 037,18V 1 583 113,09 56 018,59

Wariant

Procentowa 
oszczędność 

zapotrzebowania 
na energię (z 

uwzględnieniem 
sprawności 
całkowitej)

Planowane koszty 
całkowite

Roczna 
oszczędność 

kosztów energii

422 794,21

23,3

123 270,18I

II 2 340 060,70 104 500,67
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8.

8.1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

8.2.

L.p. j.n.

1 MWh/rok

2 MWh/rok

3 MWh/rok

4 MWh/rok

5 MWh/rok

6 %

7 %

8 kg CO2/MWh

kg CO2/GJ
kg CO2/MWh

10 Mg CO2/rok

11 Mg CO2/rok

Mg CO2/rok

Mg CO2/rok

13 %

14 MWh/rok

15 MWh/rok

16 %

oszczędność en.pierwotnej (ogrzewanie pomieszczeń, c.w.u, PV) 844,0

procentowa oszczędność energii pierwotnej EP 33,14%

łączne zużycie energii pierwotnej w budynku (ogrzewanie pomieszczeń, c.w.u, PV) 2546,58 1702,54

12

Wyszczególnienie

9

obniżenie emisji CO2 (łącznie ciepło i energia elektryczna) 223,80

wskaźnik emisji CO2 dla gazu ziemnego (źródło KOBIZE)
56,10
201,96

emisja CO2 wynikająca ze zużycia energii elektrycznej z krajowego systemu 
elektroenergetycznego
całkowita emisja CO2 

emisja CO2 wynikająca ze zużycia ciepła do ogrzewania pomieszczeń i 
przygotowania c.w.u.

810,00

411,55

282,64

212,21

procentowe obniżenie emisji CO2 (łącznie ciepło i energia elektryczna) 34,9

228,94 204,48

640,49 416,69

41%

26,5

wskaźnik emisji CO2 dla energii elektrycznej z krajowego systemu 
elektroenergetycznego (źródło KOBIZE)

Podsumowanie efektów energetycznych i ekologicznych dla przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji

przed po

601,59

282,64

30,20

854,03

880,00

Dodatkowo przewiduje się montaż na terenie ogrodu instalacji ogniw fotowoltaicznych produkujących energię
elektryczną o łącznej mocy około 38,3 kWp (moc w piku) i powierzchni modułów około 221 m2 (wg załącznika 8) oraz
modernizację oświetlenia, którego zakres i efekty określone zostały w osobnym opracowaniu pt. "Audyt oświetlenia".

Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
przewidzianego do realizacji

W ramach wskazanego wariantu I przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewiduje się:

Zdemontowanie 8 szt. drzwi zewnętrznych starych, a następnie dokonanie montażu nowych drzwi o współczynniku przenikania
ciepła nie większym niż U = 1,3 W/m2K. Dodatkowo należy uszczelnić 3 szt. drzwi istniejących (bez ich wymiany). Z uwagi na
zabytkowy charakter budynku, należy zastosować drzwi wg zaleceń konserwatora. 

Wykonanie ocieplenia dachu w skosach poprzez wdmuchnięcie granulatu celulozowego lub z wełny mineralnej w przestrzeń
międzydachową. Grubość warstwy izolacji nie powinna być mniejsza niż 25 cm, a wsp. przewodności cieplnej materiału izolacyjnego
nie większy niż λ = 0,041 W/mK. 
Wykonanie ocieplenia ścianek zewnętrznych lukarn od strony wewnętrznej z użyciem wełny mineralnej. Grubość warstwy izolacji nie
powinna być mniejsza niż 16 cm, a wsp. przewodności cieplnej materiału izolacyjnego nie wyższy niż λ= 0,037 W/mK. 

Opis robót

Zdemontowanie ślusarki stalowej krużganku (przy wirydarzu), a następnie dokonanie montażu nowej ślusarki aluminiowej z
przekładka termiczną o współczynniku nie większym niż U = 0,9 W/m2K. Z uwagi na zabytkowy charakter budynku, należy
zastosować ślusarkę wg zaleceń konserwatora. 

Modernizację systemu grzewczego budynku poprzez zastosowanie systemu BMS obejmującego montaż systemu automatyki 
pozwalajacej na optymalną regulację układu pod kątem jego efektywności. Automatyka w sposób optymalny sterować będzie 
systemem grzewczym, na który pracują pompy ciepła, agregat kogeneracyjny oraz kocioł gazowy. Głównym założeniem jest 
zwiększenie udziału agregatu kogeneracyjnego w produkcji ciepła i energii elektrycznej. Dodatkowo należy zaizolować przewody 
rozporwadzające ciepło prowadzone na strychu nieogrzewanym (łącznie do izolacji jest ok. 300 mb rur). 

Zdemontowanie starych istniejących okien drewnianych, a następnie dokonanie montażu nowych okien drewnianych o
współczynniku nie większym niż U = 0,9 W/m2K. Do wymiany przewidziano stare okna drewniane podwójnie szklone oraz z szybą
zespoloną. Z uwagi na zabytkowy charakter budynku, należy zastosować okna wg zaleceń konserwatora. Dla wyznaczenia kosztów
wymiany przyjęto wykonanie nowych okien drewnianych na wymiar wraz z zachowaniem szprosów w oknach, tam gdzie w stanie
istniejącym szpros występuje.

Montaż układu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej wczęści rozpatrywanego obiektu (dom dla gości, kuchnia i pralnia). 
Przewiduje się montaż co najmniej 12 central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego i układem automatycznej 
regulacji oraz montaż instalacji rozprowadzającej powietrze. 

zużycie energii do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania c.w.u.

zużycie energii elektrycznej w budynku

produkcja energii elektrycznej z układu ogniw fotowoltaicznych (załącznik 8)

łączne zużycie energii w budynku (ogrzewanie pomieszczeń, c.w.u, PV)

oszczędność en. końcowej (ogrzewanie pomieszczeń, c.w.u, PV)

0,0

1162,64

procentowa oszczędność energii końcowej EK

udział odnawialnych źródeł energii w łącznym zużyciu energii

308,6
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8.3. 

8.3.1

3 915 628,58 zł

Roczne oszczędności kosztów: 123 270,18 zł

31,8 lata

-2 081 679,6 zł

8.3.2

327 100,00 zł

Roczne oszczędności kosztów: 17 267,00 zł

Czas zwrotu nakładów SPBT 18,9 lata

-70 210,6 zł

8.3.3

4 242 728,58 zł

Roczne oszczędności kosztów: 140 537,18 zł

Czas zwrotu nakładów SPBT 30,2 lata

-2 151 890,2 zł

8.4.

Dalsze działania inwestora obejmują:
1.
2.
3.
4.
5.

Opracowanie i złożenie wniosku oraz podpisanie umowy o współfinansowaniu przedsięwzięcia;
Zawarcie umów z wykonawcami projektów i robót
Realizacja robót i odbiór techniczny
Rozliczenie projektu z instytucją finansującą
Monitorowanie efektów zrealizowanych przedsięwzięć. 

Dalsze działania 

Kalkulowany koszt robót wyniesie:

Czas zwrotu nakładów SPBT 

Zastosowanie instalacji ogniw fotowoltaicznych

Kalkulowany koszt robót wyniesie:

Wszystkie przedsięwzięcia

Kalkulowany koszt robót wyniesie:

Wartość bieżąca netto NPV 
(czas analizy 20 lat, stopa dyskonta 3%)

Wartość bieżąca netto NPV 
(czas analizy 20 lat, stopa dyskonta 3%)

Wartość bieżąca netto NPV 
(czas analizy 20 lat, stopa dyskonta 3%)

Wariant I audytu

Charakterystyka finansowa
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Załącznik 1 Kalkulacja kosztów ciepła i energii
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6
Załącznik 7
Załącznik 8
Załącznik 9 Rysunki budowlane

ZAŁĄCZNIKI DO AUDYTU

Określenie sprawności systemu grzewczego

Obliczenia zapotrzebowania na moc i ciepło wg programu OZC
Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepło dla przygotowania c.w.u.

Obliczenie normowego strumienia powietrza wentylacyjnego

Analiza techniczno-ekonomiczna dla zastosowania instalacji ogniw fotowoltaicznych

Obliczenie współczynników przenikania ciepła U dla przegród zewnętrznych
Usytuowanie obiektu, widok elewacji
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Zał. 1. Kalkulacja kosztów ciepła

Dostawca gazu - Hermes Energy Group S.A.
VAT

opł. za gaz - ozg 9,229 gr/kWh 23% 11,352
opł. sieciowa zmienna - ozp 2,595 gr/kWh 23% 3,192
opł. przesył. stała -  osp 0,00 zł/mies. 23% 0,00
opł. sieciowa stała -  osp 0,502 gr/(kWh/h) z 23% 0,6175
abonament - Ab 0,00 zł/mies. 23% 0,00

Ciepło spalania gazu wysokometanowego 39,5 MJ/m3

Współczynnik konwersji 11,248 kWh/m3

Wartość opałowa gazu wysokometanowego 36,0 MJ/m3

Opłata zmienna za gaz 45,44 zł/GJ
Opłata stała za moc zamówioną gazu Osg = osp * 10 * 8760 / 12= 4507,46 zł/MW/mies.
Opłata stała Omg = Ab = 0,00 zł/mies.
Opłata stała 0,00 zł/mies.

Dostawca energii - Energa - Obrót S.A. Sprzedaż, OSD - TAURON Dystrybucja
VAT

opł. za zużycie - ozc 0,2164 zł/kWh 23% 0,2662
opł. dystrybucyjna zmienna - ozz 0,1238 zł/kWh 23% 0,1523
opłata jakościowa 0,0129 zł/kWh 23% 0,0159
opłata OZE 0,0025 zł/kWh 23% 0,0031
opłata dystrybucyjna stała - oss 7,78 zł/kW/m-c 23% 9,57
opłata przejściowa - osk 0,85 zł/kW/m-c 23% 1,05
Opł. abonamentowa - Ab 10,00 zł/mies. 23% 12,30

Opłaty brutto:
Opłata zmienna za energię el., Oze = (ozc + ozz)/0,0036 = 121,50 zł/GJ
Opłata stała za moc zamówioną Oze = (oss + osp) = 10,61 zł/kW/mies.
Opłaty stałe Ome = oss + osk + Ab = 12,30 zł/mies.

zł/kWh

cena netto
zł/kWh

zł/kWh
zł/kW/m-c
zł/kW/m-c
zł/mies.

zł/kWh

taryfa C22B

cena netto
gr/kWh
gr/kWh

zł/(m3/h) za h
zł/mies.

cena brutto

Kalkulacja składnika zmiennego i stałego kosztu ogrzewania z gazu ziemnego

taryfa W-5.1 cena brutto

Kalkulacja składnika zmiennego i stałego kosztu energii elektrycznej

zł/mies.
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Wyznaczenie średniej ceny jednostkowej za GJ ciepła i MW mocy cieplnej w stanie istniejącym

Obecnie na potrzeby ogrzewania budynku pracują następujące źródła ciepła:
1. Agregat kogeneracyjny o mocy cieplnej 79 kW - zasilany gazem ziemnym
2. Kocioł gazowy kondensacyjny o mocy 181,3 kW - zasilany gazem ziemnym
3. Sprężarkowe pompy ciepła o łącznej mocy 103,1 kW - zasilane energią elektryczną

W celu oszacowania średniej ceny ciepła wyznaczono udział zużycia gazu i energii elektrycznej w łącznej 
produkcji ciepła (brutto) w obiekcie, która kształtuje się na poziomie:
- udział energii elektrycznej w systemie grzewczym: 43,7%
- udział gazu ziemnego w systemie grzewczym: 56,3%

Opłata zmienna za 1 GJ ciepła w systemie grzewczym 78,68 zł/GJ
Opłata stała za 1 MW mocy zamówionej 7176,41 zł/MW/mies.

Wyznaczenie średniej ceny jednostkowej za GJ ciepła i MW mocy cieplnej po modernizacji

W wyniku przeprowadzonej modernizacji polegającej na spięciu systemów grzewczych systemem autoamtyki 
pozwalającym na optymalne sterowanie ich pracą, udział poszczególnych nośników energii w produkcji
ciepła (brutto) dla obiektu, będzie kształotwał się na poziomie:
- udział energii elektrycznej w systemie grzewczym: 24,8%
- udział gazu ziemnego w systemie grzewczym: 75,2%

Opłata zmienna za 1 GJ ciepła w systemie grzewczym 64,30 zł/GJ
Opłata stała za 1 MW mocy zamówionej 6022,10 zł/MW/mies.

25



Załącznik nr 2

[kWh/rok] Qh [GJ/rok]

w tym:
układ wentylacyjno-
grzewczy  Qh,went 

[GJ/rok]

pomieszczeń 
ogrzewanych Q 

[MW]

w tym:
 do wentylacji 
pomieszczeń 

ogrzewanych Qwent 
[MW]

St. istn. 923 254 3 323,7 837,7 0,484 0,145

I 690 900 2 487,2 792,9 0,383 0,145

II 761 775 2 742,4 792,9 0,408 0,145

III 763 058 2 747,0 792,9 0,409 0,145

IV 784 708 2 825,0 837,7 0,419 0,145

V 923 253 3 323,7 837,7 0,484 0,145

Obliczenia zapotrzebowania na moc i ciepło wg programu OZC

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc

Warianty

Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło budynku Qh
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Podstawowe informacje:
Nazwa projektu: Opactwo Benedyktynów w Tyńcu

stan istniejący
Miejscowość: Kraków - Tyniec
Adres: ul. Benedyktyńska 37

Normy:
Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepła: PN-EN ISO 6946
Norma na obliczanie projekt. obciążenia cieplnego: PN-EN 12831:2006
Norma na obliczanie E: PN-EN ISO 13790

Dane klimatyczne:
Strefa klimatyczna: III
Projektowa temperatura zewnętrzna e: -20 °C
Średnia roczna temperatura zewnętrzna m,e: 7,6 °C
Stacja meteorologiczna: Kraków Balice

Grunt:
Rodzaj gruntu: Skała jednorodna
Pojemność cieplna: 2,000 MJ/(m3·K)
Głębokość okresowego wnikania ciepła : 4,189 m
Współczynnik przewodzenia ciepła g: 3,5 W/(m·K)

Podstawowe wyniki obliczeń budynku:
Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 8254,0 m2

Kubatura ogrzewana budynku VH: 35055,8 m3

Projektowa strata ciepła przez przenikanie T: 339169 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepła V: 144504 W
Całkowita projektowa strata ciepła : 483673 W
Nadwyżka mocy cieplnej RH: 0 W
Projektowe obciążenie cieplne budynku HL: 483673 W

Wskaźniki i współczynniki strat ciepła:
Wskaźnik HL odniesiony do powierzchni HL,A: 58,6 W/m2

Wskaźnik HL odniesiony do kubatury HL,V: 13,8 W/m3

Wyniki obliczeń wentylacji na potrzeby projektowego obciążenia cieplnego:
Powietrze infiltrujące Vinfv: 6253,6 m3/h
Powietrze dodatkowo infiltrujące Vm.infv: m3/h
Wymagane powietrze nawiewane mech. Vsu,min: m3/h
Powietrze nawiewane mech. Vsu: m3/h
Wymagane powietrze usuwane mech. Vex,min: m3/h
Powietrze usuwane mech. Vex: m3/h
Średnia liczba wymian powietrza n: 0,4
Dopływające powietrze wentylacyjne Vv: 12765,5 m3/h
Średnia temperatura dopływającego powietrza v: -20,0 °C
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Wyniki obliczeń sezonowego zapotrzebowania na energię wg PN-EN ISO 13790
Stacja meteorologiczna: Kraków Balice
Sezonowe zapotrzebowanie na energię na ogrzewanie
Strumień powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vv,H: 16659,9 m3/h
Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie       QH,nd: 3323,71 GJ/rok
Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie       QH,nd: 923254 kWh/rok
Powierzchnia ogrzewana budynku                 AH: 8254 m2

Kubatura ogrzewana budynku                     VH: 35055,8 m3

Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie         EAH: 402,7 MJ/(m2·rok)
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie         EAH: 111,9 kWh/(m2·rok)
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie         EVH: 94,8 MJ/(m3·rok)
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie         EVH: 26,3 kWh/(m3·rok)

Parametry obliczeń projektu:
Obliczanie przenikania ciepła przy min. min: 4,0 K
Wariant obliczeń strat ciepła do pomieszczeń w sąsiednich grupach:
Obliczaj z ograniczeniem do j,u

Minimalna temperatura dyżurna j,u: 16 °C
Obliczaj straty do pomieszczeń w sąsiednich
budynkach tak jak by były nieogrzewane: Tak
Obliczanie automatyczne mostków cieplnych: Tak
Obliczanie mostków cieplnych metodą uproszczoną: Nie

Domyślne dane do obliczeń:
Typ budynku: Inny niemieszkalny
Typ konstrukcji budynku: Bardzo ciężka
Typ systemu ogrzewania w budynku: Konwekcyjne
Osłabienie ogrzewania: Bez osłabienia
Regulacja dostawy ciepła w grupach: Indywidualna reg.
Stopień szczelności obudowy budynku: Średni
Krotność wymiany powietrza wewn. n50: 3,5 1/h
Klasa osłonięcia budynku: Brak osłonięcia

Domyślne dane dotyczące wentylacji:
System wentylacji: Naturalna
Temperatura powietrza nawiewanego su: °C
Temperatura powietrza kompensacyjnego c: 20,0 °C

Domyślne dane dotyczące rekuperacji i recyrkulacji:
Temperatura dopływającego powietrza ex,rec: 20,0 °C
Projektowa sprawność rekuperacji recup: 70,0 %
Sezonowa sprawność rekuperacji E,recup: 49,0 %
Projektowy stopień recyrkulacji recir: %
Sezonowy stopień recyrkulacji E,recir: %
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Bilans energii cieplnej - W sezonie
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QD 2 321,87

Qiw 90,38
Qg 142,05

Qve 1 704,59

Qsol -428,52

Qint -584,06

QH,nd 3 323,71

Miesiąc QD Qiw Qg Qve H,gn Qsol Qint QH,nd

GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok
Styczeń 399,55 14,86 24,51 285,71 1,000 23,34 66,32 634,98
Luty 386,14 14,33 23,69 305,66 1,000 29,56 59,90 640,35
Marzec 302,77 11,49 18,59 216,63 0,998 51,88 66,32 431,57
Kwiecień 187,09 7,39 11,50 138,51 0,949 72,49 64,18 214,80
Maj 87,83 4,93 5,18 62,86 0,756 97,19 66,32 37,23
Czerwiec 0,00 2,84 0,27 0,00 0,019 100,70 64,18 0,00
Lipiec 4,01 2,62 0,32 2,86 0,058 102,44 66,32 0,00
Sierpień 4,01 2,58 0,32 2,86 0,065 83,75 66,32 0,00
Wrzesień 76,99 4,34 4,50 56,93 0,802 63,30 64,18 40,53
Październik 172,64 6,86 10,57 123,67 0,955 42,71 66,32 209,59
Listopad 320,06 11,82 19,65 236,59 0,999 25,87 64,18 498,12
Grudzień 388,80 14,38 23,86 278,03 1,000 22,19 66,32 616,55
W sezonie 2321,87 90,38 142,05 1704,59 0,924 428,52 584,06 3323,71
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Szczegółowe zestawienie strat energii cieplnej

0,2 % Drzwi zewnętrzne 8 % Okno zewnętrzne 14,4 % Dach
1,2 % Podłoga w piwnicy 0,7 % Strop ciepło do dołu 1,4 % Strop pod nieogrz. poddaszem
2,2 % Ściana zewnętrzna przy gruncie 31,4 % Ściana zewnętrzna 40,4 % Ciepło na wentylację

Drzwi zewnętrzne 0,2 %

Okno zewnętrzne 8 %

Dach 14,4 %
Podłoga w piwnicy 1,2 %

Strop ciepło do dołu 0,7 %
Strop pod nieogrz. poddaszem 1,4 %

Ściana zewnętrzna przy gruncie 2,2 %

Ściana zewnętrzna 31,4 %

Ciepło na wentylację 40,4 %

Opis GJ/Rok kWh/rok %
Drzwi zewnętrzne 10,43 2897 0,2
Okno zewnętrzne 338,39 93996 8,0
Dach 606,12 168367 14,4
Podłoga w piwnicy 49,29 13691 1,2
Strop ciepło do dołu 29,37 8158 0,7
Strop pod nieogrz. poddaszem 61,01 16947 1,4
Ściana zewnętrzna przy gruncie 92,76 25767 2,2
Ściana zewnętrzna 1326,03 368340 31,4
Ciepło na wentylację 1704,59 473498 40,4
Razem 4217,99 1171663 100,0
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Szczegółowe zestawienie zysków energii cieplnej

42,3 % Zyski od słońca 57,7 % Zyski wewnętrzne

Zyski od słońca 42,3 %

Zyski wewnętrzne 57,7 %

Opis GJ/Rok kWh/rok %
Zyski od słońca 428,52 119035 42,3
Zyski wewnętrzne 584,06 162240 57,7
Razem 1012,59 281275 100,0
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Podstawowe informacje:
Nazwa projektu: Opactwo Benedyktynów w Tyńcu

po modernizacji
Miejscowość: Kraków - Tyniec
Adres: ul. Benedyktyńska 37

Normy:
Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepła: PN-EN ISO 6946
Norma na obliczanie projekt. obciążenia cieplnego: PN-EN 12831:2006
Norma na obliczanie E: PN-EN ISO 13790

Dane klimatyczne:
Strefa klimatyczna: III
Projektowa temperatura zewnętrzna e: -20 °C
Średnia roczna temperatura zewnętrzna m,e: 7,6 °C
Stacja meteorologiczna: Kraków Balice

Grunt:
Rodzaj gruntu: Skała jednorodna
Pojemność cieplna: 2,000 MJ/(m3·K)
Głębokość okresowego wnikania ciepła : 4,189 m
Współczynnik przewodzenia ciepła g: 3,5 W/(m·K)

Podstawowe wyniki obliczeń budynku:
Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 8254,0 m2

Kubatura ogrzewana budynku VH: 35055,8 m3

Projektowa strata ciepła przez przenikanie T: 238974 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepła V: 144504 W
Całkowita projektowa strata ciepła : 383478 W
Nadwyżka mocy cieplnej RH: 0 W
Projektowe obciążenie cieplne budynku HL: 383478 W

Wskaźniki i współczynniki strat ciepła:
Wskaźnik HL odniesiony do powierzchni HL,A: 46,5 W/m2

Wskaźnik HL odniesiony do kubatury HL,V: 10,9 W/m3

Wyniki obliczeń wentylacji na potrzeby projektowego obciążenia cieplnego:
Powietrze infiltrujące Vinfv: 5360,2 m3/h
Powietrze dodatkowo infiltrujące Vm.infv: m3/h
Wymagane powietrze nawiewane mech. Vsu,min: m3/h
Powietrze nawiewane mech. Vsu: m3/h
Wymagane powietrze usuwane mech. Vex,min: m3/h
Powietrze usuwane mech. Vex: m3/h
Średnia liczba wymian powietrza n: 0,3
Dopływające powietrze wentylacyjne Vv: 11035,8 m3/h
Średnia temperatura dopływającego powietrza v: -20,0 °C
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Wyniki obliczeń sezonowego zapotrzebowania na energię wg PN-EN ISO 13790
Stacja meteorologiczna: Kraków Balice
Sezonowe zapotrzebowanie na energię na ogrzewanie
Strumień powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vv,H: 15783,6 m3/h
Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie       QH,nd: 2487,24 GJ/rok
Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie       QH,nd: 690900 kWh/rok
Powierzchnia ogrzewana budynku                 AH: 8254 m2

Kubatura ogrzewana budynku                     VH: 35055,8 m3

Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie         EAH: 301,3 MJ/(m2·rok)
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie         EAH: 83,7 kWh/(m2·rok)
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie         EVH: 71,0 MJ/(m3·rok)
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie         EVH: 19,7 kWh/(m3·rok)

Parametry obliczeń projektu:
Obliczanie przenikania ciepła przy min. min: 4,0 K
Wariant obliczeń strat ciepła do pomieszczeń w sąsiednich grupach:
Obliczaj z ograniczeniem do j,u

Minimalna temperatura dyżurna j,u: 16 °C
Obliczaj straty do pomieszczeń w sąsiednich
budynkach tak jak by były nieogrzewane: Tak
Obliczanie automatyczne mostków cieplnych: Tak
Obliczanie mostków cieplnych metodą uproszczoną: Nie

Domyślne dane do obliczeń:
Typ budynku: Inny niemieszkalny
Typ konstrukcji budynku: Bardzo ciężka
Typ systemu ogrzewania w budynku: Konwekcyjne
Osłabienie ogrzewania: Bez osłabienia
Regulacja dostawy ciepła w grupach: Indywidualna reg.
Stopień szczelności obudowy budynku: Użytkownika
Krotność wymiany powietrza wewn. n50: 3,0 1/h
Klasa osłonięcia budynku: Brak osłonięcia

Domyślne dane dotyczące wentylacji:
System wentylacji: Naturalna
Temperatura powietrza nawiewanego su: °C
Temperatura powietrza kompensacyjnego c: 20,0 °C

Domyślne dane dotyczące rekuperacji i recyrkulacji:
Temperatura dopływającego powietrza ex,rec: 20,0 °C
Projektowa sprawność rekuperacji recup: 70,0 %
Sezonowa sprawność rekuperacji E,recup: 49,0 %
Projektowy stopień recyrkulacji recir: %
Sezonowy stopień recyrkulacji E,recir: %
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Bilans energii cieplnej - W sezonie
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QD 1 550,89

Qiw 90
Qg 142,05

Qve 1 614,96

Qsol -428,52

Qint -584,06

QH,nd 2 487,24

Miesiąc QD Qiw Qg Qve H,gn Qsol Qint QH,nd

GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok GJ/rok
Styczeń 267,62 14,78 24,51 270,68 1,000 23,34 66,32 487,94
Luty 258,78 14,25 23,69 289,58 1,000 29,56 59,90 496,85
Marzec 202,23 11,43 18,59 205,24 0,997 51,88 66,32 319,61
Kwiecień 124,20 7,37 11,50 131,22 0,942 72,49 64,18 145,54
Maj 58,17 4,93 5,18 59,56 0,672 97,19 66,32 17,93
Czerwiec 0,00 2,87 0,27 0,00 0,019 100,70 64,18 0,00
Lipiec 2,63 2,64 0,32 2,71 0,049 102,44 66,32 0,00
Sierpień 2,63 2,60 0,32 2,71 0,055 83,75 66,32 0,00
Wrzesień 50,97 4,34 4,50 53,94 0,728 63,30 64,18 20,96
Październik 114,58 6,83 10,57 117,17 0,951 42,71 66,32 145,45
Listopad 213,98 11,76 19,65 224,15 0,999 25,87 64,18 379,54
Grudzień 260,35 14,30 23,86 263,41 1,000 22,19 66,32 473,41
W sezonie 1550,89 90,00 142,05 1614,96 0,899 428,52 584,06 2487,24
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Szczegółowe zestawienie strat energii cieplnej

0,2 % Drzwi zewnętrzne 4,9 % Okno zewnętrzne 2,9 % Dach
1,5 % Podłoga w piwnicy 0,9 % Strop ciepło do dołu 1,8 % Strop pod nieogrz. poddaszem
2,8 % Ściana zewnętrzna przy gruncie 37 % Ściana zewnętrzna 48,1 % Ciepło na wentylację

Drzwi zewnętrzne 0,2 %
Okno zewnętrzne 4,9 %

Dach 2,9 %
Podłoga w piwnicy 1,5 %

Strop ciepło do dołu 0,9 %
Strop pod nieogrz. poddaszem 1,8 %

Ściana zewnętrzna przy gruncie 2,8 %

Ściana zewnętrzna 37 %

Ciepło na wentylację 48,1 %

Opis GJ/Rok kWh/rok %
Drzwi zewnętrzne 5,65 1570 0,2
Okno zewnętrzne 163,94 45538 4,9
Dach 97,48 27078 2,9
Podłoga w piwnicy 49,29 13691 1,5
Strop ciepło do dołu 29,03 8063 0,9
Strop pod nieogrz. poddaszem 60,98 16938 1,8
Ściana zewnętrzna przy gruncie 92,76 25767 2,8
Ściana zewnętrzna 1242,91 345253 37,0
Ciepło na wentylację 1614,96 448601 48,1
Razem 3357,00 932499 100,0
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Szczegółowe zestawienie zysków energii cieplnej

42,3 % Zyski od słońca 57,7 % Zyski wewnętrzne

Zyski od słońca 42,3 %

Zyski wewnętrzne 57,7 %

Opis GJ/Rok kWh/rok %
Zyski od słońca 428,52 119035 42,3
Zyski wewnętrzne 584,06 162240 57,7
Razem 1012,59 281275 100,0

36



Załącznik nr 3

Lp. sym. istniej. docel. jedn.

1 Af 8 254 8 254 m2

2 Vwi 0,80 0,80 dm3/(m2. d)
3 cw 4,190 4,190 kJ/(kg.K)
4 ρw 1,000 1,000 kg/dm3

5 θw 55,0 55,0 oC

6 θo 10,0 10,0 oC

7 kR 0,55 0,55

8 tR 365 365

9 Qw,nd 69428 69428 kWh/rok

10 Qw,nd 249,94 249,94 GJ/rok

11 1,701 1,701

12 0,700 0,700

13 0,850 0,850

14 1,000 1,000

15 Qk,w 68586 68586 kWh/rok

16 Qk,w 246,9 246,9 GJ/rok

1 os. 50 50 osób
2 Vos 132,1 132,1 dm3/dobę
3 T 20,0 20,0 h/dobę
4 Vhsred 0,330 0,330 m3/h
5 N 3,588 3,588
6 Qcwj 0,189 0,189 GJ/m3

7 qcw 62,1 62,1 kW

Średnie godzinowe zapotrzebowanie cwu

Współczynnik nierównomierności rozbioru

Zapotrzebowanie na ciepło na ogrzanie 1 m3 wody                                        

Obliczeniowa moc cieplna na potrzeby c.w.u.

średnia roczna sprawność przesyłu ciepła ze źródła ciepła do zaworów 
czerpalnych
średnia roczna sprawność akumulacji ciepła w elementach
pojemnościowych systemu przygotowania cwu
średnia roczna sprawność wykorzystania ciepła
Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku dla 
systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku dla 
systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej

Liczba godzin rozbioru

Obliczenie zapotrzebowania na ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej  - wg 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie w sprawie metodologii 
obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej 
samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki 
energetycznej (Dz. U. 2014, poz. 888)

Wyszczególnienie

Obliczenie zapotrzebowania na moc cieplną na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej  -
wg PN-92/B-01706 "Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu"

Liczba użytkowników   
Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na cwu dla 1 użytkownika

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową

obliczeniowa temperatura wody przed podgrzaniem
współczynnik korekcyjny ze względu na przerwy w użytkowaniu
ciepłej wody użytkowej
liczba dni w roku

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową

średnia roczna sprawność wytwarzania ciepła z nośnika energii lub energii 
dostarczanych do źródła ciepła

powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza
(powierzchnia ogrzewana)
jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową
ciepło właściwe wody
gęstość wody
obliczeniowa temperatura ciepłej wody użytkowej w zaworze
czerpalnym
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Załącznik nr 4

1. Sprawność wytwarzania udział
ηw= 3,11 0,437
ηw= 0,53 0,463
ηw= 0,95 0,1

średnia ważona sprawność wytwarzania: 1,70

2. Sprawność przesyłu (dystrybucji) ciepła
ηd= 0,80

3. Sprawność regulacji i wykorzystania ciepła
ηe= 0,88

4. Sprawność układu akumulacji ciepła w systemie ogrzewczym
ηs= 0,95

5. Przerwa na ogrzewanie w okresie tygodnia
wt= 1,00

6. Przerwa na ogrzewanie w ciągu doby
wd= 1,00

7. Sprawność systemu grzewczego

1,14

I. Określenie sprawności systemu grzewczego w stanie istniejącym - średnia ważona sprawności po 
powierzchni ogrzewanej za pomocą c.o. węglowego 82%) oraz piecami kaflowymi (18%)

zasobnik ciepła w systmie ogrzewania w przestrzeni ogrzewanej

ogrzewanie centralne wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w 
ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, 
które są zainstalowane w przestrzeni nieogrzewanej (braki w izolacji i izolacja 
częściowo uszkodzona na strychach nieogrzewanych)

ogrzewanie wodne podłogowe oraz z grzejnikami płytowymi w przypadku regulacji 
centralnej i miejscowej

kocioł gazowy kondensacyjny

sprężarkowa pompa ciepła
sprawność cieplna agregatu kogeneracyjnego

 esdw 
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Załącznik nr 4

1. Sprawność wytwarzania udział
ηw= 3,11 0,248
ηw= 0,53 0,652
ηw= 0,95 0,1

średnia ważona sprawność wytwarzania: 1,21

2. Sprawność przesyłu (dystrybucji) ciepła
ηd= 0,90

3. Sprawność regulacji i wykorzystania ciepła
ηe= 0,93

4. Sprawność układu akumulacji ciepła w systemie ogrzewczym
ηs= 0,95

5. Przerwa na ogrzewanie w okresie tygodnia
wt= 1,00

6. Przerwa na ogrzewanie w ciągu doby
wd= 1,00

7. Sprawność systemu grzewczego

0,97

I. Określenie sprawności systemu grzewczego w stanie po modernizacji - średnia ważona sprawności 
po powierzchni ogrzewanej za pomocą c.o. węglowego 82%) oraz piecami kaflowymi (18%)

sprężarkowa pompa ciepła
sprawność cieplna agregatu kogeneracyjnego
kocioł gazowy kondensacyjny

ogrzewanie centralne wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w 
ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, 
które są zainstalowane w przestrzeni nieogrzewanej

ogrzewanie wodne podłogowe oraz z grzejnikami płytowymi w przypadku regulacji 
centralnej i miejscowej wraz z systemem BMS

zasobnik ciepła w systmie ogrzewania w przestrzeni ogrzewanej

 esdw 
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Załącznik nr 5

1 - 21 827,2
2 - 3 404,1
3 - 8 007,2

klasztor 0,5 10 913,6

    Obliczenie normowego strumienia powietrza wentylacyjnego

Lp. Pomieszczenia

Liczba 
pomieszczeń 

szt.;
osób

Kubatura 
netto,

m3

Norma, 
m3/h;

wym/h;
m3/os.

Strumień powietrza 
wentylacyjnego  

m3/h

Ogółem - pomieszczenia ogrzewane 16 619,3
ruina 0,5 4 003,6
opatówka 0,5 1 702,1
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Załącznik nr 6

Obliczenie współczynników przenikania ciepła dla przegród (U)

Ściany zewnętrzne
R Uo Powierzchnia

(m2*K)/W W/(m2*K) m2

1 SZ_90 Ściana zewnętrzna 90,0 cm 1,04 0,96 1497,27
2 SZ_70 Ściana zewnętrzna 70,0 cm 1,32 0,76 1008,52
3 SZ_48 Ściana zewnętrzna 48,0 cm 0,79 1,26 198,69
4 SZ_180 Ściana zewnętrzna 180,0 cm 1,79 0,56 1106,82
5 SZ_160 Ściana zewnętrzna 160,0 cm 1,62 0,62 180,36
6 SZ_140 Ściana zewnętrzna 140,0 cm 1,51 0,66 705,30
7 SZ_120 Ściana zewnętrzna 120,0 cm 1,43 0,70 955,87
8 SZ_110 Ściana zewnętrzna 110,0 cm 1,30 0,77 468,97
9 SZ_100 Ściana zewnętrzna 100,0 cm 1,17 0,86 240,49
10 SZ_PIW_90 Ściana zewnętrzna przy gruncie 90,0 cm 1,62 0,62 137,23
11 SZ_PIW_45 Ściana zewnętrzna przy gruncie 45,0 cm 0,81 1,24 68,88
12 SZ_PIW_1,8 Ściana zewnętrzna przy gruncie 180,0 cm 1,70 0,59 138,01
13 SZ_PIW_1,6 Ściana zewnętrzna przy gruncie 160,0 cm 1,62 0,62 280,68
14 SZ_PIW_1,2 Ściana zewnętrzna przy gruncie 120,0 cm 1,46 0,69 175,90
15 SZ_PIW_1 Ściana zewnętrzna przy gruncie 100,0 cm 1,19 0,84 145,56
16 S_LUK Lukarny - ścianka zewnętrza 0,73 1,37 238,74

Podłoga
R Uo Powierzchnia

(m2*K)/W W/m2*K m2

1 PD_G podłoga na gruncie 2,71 0,37 1431,82
Stropodach/Dach

R Uo Powierzchnia
(m2*K)/W W/m2*K m2

1 DACH_O Dach ocieplony 2,76 0,36 425,95
2 DACH_NOS Dach nieocieplony - strych 0,67 1,49 2167,21
3 DACH_NO Dach nieocieplony 0,74 1,35 1416,36
4 STROPPODD Strop nad ostatnią kondygnacją 3,74 0,27 1063,65

Okna
Uo Powierzchnia

W/m2*K m2

1 OK_S_W Ślusarka okienna - wirydarz 3,60 76,24
2 OK_PIW Okna piwnic 3,20 1,92
3 OK_D_ZS Okno drewniane z szybą zespoloną - stare 2,00 195,07
4 OK_D_S Okno drewniane podwójnie szklone - stare 2,60 128,77
5 OK_D_N Okno drewniane - nowe 1,50 105,20

Drzwi
Uo Powierzchnia

W/m2*K m2

1 DZ_N Drzwi zewnętrzne - nowe 1,70 11,60
2 DZ_D Drzwi zewnętrzne - stare 5,10 11,40

Strop nad piwnicą/stropy zewnętrzne i inne
R Uo Powierzchnia

(m2*K)/W W/m2*K m2

1 STR_PIW Strop ciepło do dołu 30,5 cm 0,837 1,195 192,9
2 STR_ZEW Strop zewnętrzny nad przejazdem 0,812 1,232 124,13

Nr symbol opis

Nr

Nr

Nr symbol opis

symbol opis

opissymbol

Nr symbol opis

Nr symbol opis
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Załącznik 7

W E

A - klasztor
B - opatówka
C - tzw. ruina

Rzut sytuacyjny budynku

S

N

Elewacja północno-zachodnia - klasztor i "ruina"  Elewacja południowa - opatówka
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ZAŁĄCZNIK NR 8 

ZASTOSOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII WYTWARZAJĄCYCH ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ – 
INSTALACJA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH 

Przeprowadzono analizę dla inwestycji polegającej na zastosowaniu układów paneli fotowoltaicznych 
na budynkach opactwa, produkujących energię na potrzeby własne.  

Jest to rozwiązanie bez układu magazynowania energii (brak akumulatorów). Jego elementy 
składowe to: 
 moduły fotowoltaiczne, monokrystaliczne ogniwa krzemowe o mocy 290W, 
 inwertery (falowniki), 
 licznik energii wyprodukowanej w instalacji, 
 konstrukcja wsporcza pod PV (system montażowy), 
 okablowanie, 
 konektory. 

DOBÓR MOCY SYSTEMU FOTOWOLTAICZNEGO 

Przeprowadzono analizę techniczno-ekonomiczną dla zastosowania układu ogniw fotowoltaicznych 
(PV), o mocy układu dobranej w oparciu o dostępne miejsce na terenie ogrodu (posadowienie na ziemi 
oraz na konstrukcji po byłej szklarni). Dobór ten przeprowadzono z uwzględnieniem koniczności 
zachowania odstępu między rzędami z zamontowanymi modułami PV, w celu uniknięcia zacieniania 
ogniw. W rezultacie dobrano zestawy o łącznej mocy 38,28 kWp (moc w piku, czyli moc osiągana przez 
system w okresie największego natężenia promieniowania słonecznego), o powierzchni ok. 221 m2 
pracujące na pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną w obiekcie. 

POZOSTAŁE ZAŁOŻENIA: 

 uniknięty koszt jednostkowy energii elektrycznej (brutto) zużywanej w obiekcie przyjęto na 
poziomie: 437,4 zł/MWh (obowiązująca cena dla zakupu energii elektrycznej + opłaty dystrybucyjne 
zmienne), 

 założono, że całość wyprodukowanej energii zostanie zużyta na potrzeby własne (tym samym nie 
wystąpią nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej, które byłyby sprzedawane do sieci 
elektroenergetycznej), 

 przeprowadzono analizę dla ogniw fotowoltaicznych o współczynniku skuteczności modułu nie 
niższej niż 17,3 %. 

WYNIKI ANALIZY 

Obliczenia dotyczące określenia wielkości produkcji energii elektrycznej przez system fotowoltaiczny 
przeprowadzono w programie RETScreen International. Oszacowana roczna produkcja energii 
elektrycznej z systemu PV kształtuje się na poziomie 39,5 MWh, co stanowi 14% energii elektrycznej 
zużywanej w obiekcie w stanie istniejącym. Na poniższym rysunku przedstawiono miesięczną wielkość 
produkcji energii elektrycznej z układu PV, na tle zużycia energii elektrycznej w obiekcie. 
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Szacowana produkcja energii przez system fotowoltaiczny na tle zużycia energii elektrycznej w obiekcie 
 

Analizę zmiany zużycia energii elektrycznej w wyniku produkcji energii w układzie PV przedstawiono  
w tabeli poniżej. 

Tabela 1 Parametry efektywności energetycznej przedsięwzięcia związanego z montażem 
systemu fotowoltaicznego o mocy 38,28 kWp 

Zużywany nośnik energii 
Zużycie energii 

- bazowe 
Oszczędność/ 

produkcja energii 
Zużycie energii po 

modernizacji 
Względna zmiana 

zużycia energii  

MWh/rok MWh/rok MWh/rok % 
energia elektryczna z PV 
dostarczona do odbiorników 

282,648 39,476 243,172 13,97% 

energia elektryczna z PV sprzedana 
do sieci elektroenergetycznej 

- - - - 

 
Analizę ekonomiczną dla rozpatrywanego układu PV, obejmującą zmiany w kosztach ponoszonych 

na energię elektryczną w odniesieniu do kosztu zrealizowania przedsięwzięcia modernizacyjnego 
zestawiono w tabeli. 

Tabela 2 Parametry efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia związanego z montażem 
systemu fotowoltaicznego o mocy 38,28 kWp 

Parametry efektywności energetycznej i ekonomicznej przedsięwzięcia 

Stan porównywany 
Nakłady 
brutto 

Zużycie energii / 
sprzedaż energii 

Cena jednostk. 
energii elektr. 

Oszczędność 
energii 

Oszczędności 
kosztów  SPBT  

zł MWh/rok zł/MWh MWh/rok zł/rok lata 

istniejący - 282,648 437,40 - - - 

docelowy - potrzeby własne1) - 
bez dotacji 327 100 

243,172 437,40 17 266,81 
17 267 18,94 

docelowy - sprzedaż do sieci 
elektroenergetycznej - bez dotacji 

0 - 0,00 

1) energia elektryczna dostarczona z Odnawialnego Źródła Energii – systemu fotowoltaicznego zastępująca energię pobieraną z systemu 
elektroenergetycznego 
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Na potrzeby wyznaczenia dynamicznych wskaźników ekonomicznych dla inwestycji założono czas 
życia projektu na 20 lat oraz stopę dyskonta na poziomie 3%. Wyniki pokazano w poniższych 
zestawieniach przy założeniu finasowania wyłącznie ze środków własnych Inwestora. 

Tabela 3 Wskaźniki ekonomiczne wybranego przedsięwzięcia bez uwzględnienia 
dodatkowego dofinansowania zewnętrznego 

Stan porównywany 
Nakłady 
brutto  

Oszczędności 
kosztów 
energii 

SPBT  NPV IRR 

zł zł/rok lata zł % 
Montaż układu ogniw 
fotowoltaicznych  
o mocy 38,28  kWp 

327 100 17 267 18,9 -70 213,41 zł 0,52% 

 

Dla przeprowadzonej analizy uzyskano prosty czas zwrotu inwestycji na poziomie 19 lat przy 
założeniu zaangażowania tylko środków własnych Inwestora, co oznacza, że projekt należy uznać za 
nieopłacalny. Przy założeniu pozyskania dotacji na przedmiotową inwestycję okres zwrotu z inwestycji 
skróci się proporcjonalnie do wielkości otrzymanej dotacji i może okazać się dla Inwestora opłacalnym. 

W odniesieniu do czasu życia instalacji, który dla układów bez urządzeń do magazynowania 
energii (akumulatorów) może przekraczać 20 lat*, jest to mało zadowalający wskaźnik. Inwestycja 
tego typu może okazać się dla Inwestora bardziej interesująca w przypadku wzrostu cen energii 
elektrycznej oraz w przypadku uzyskania dofinansowania.  
* Przykładowe warunki gwarancji proponowane przez dostawcę paneli fotowoltaicznych: 

 25 lat (80% mocy znamionowej paneli), 
 12 lat (90% mocy znamionowej paneli), 
 10 lat gwarancji na wady ukryte produktu. 

PRZEWIDYWANE WYNIKI DLA PROPONOWANEGO ROZWIĄZANIA 

Poniżej omówiono pozostałe wyniki związane z potencjalnym wdrożeniem w obiekcie 
rozpatrywanego przedsięwzięcia inwestycyjnego. 

EFEKTY RZECZOWE 

Zadanie Efekty rzeczowe – zakup materiałów, urządzeń, wykonane prace 

System do generacji energii elektrycznej 
w oparciu o ogniwa fotowoltaiczne 

Dostawa i montaż systemu fotowoltaicznego o łącznej powierzchni ogniw ok. 
221 m2 i mocy 38,28  kWp. Układ obejmuje panele fotowoltaiczne 
monokrystaliczne wraz z systemem montażowym, okablowaniem wraz z 
konektorami, inwertery. Instalacja wyposażona jest w układy pomiarowe 
energii elektrycznej. 

EFEKT ENERGETYCZNY I EKOLOGICZNY 

Efekt ekologiczny określono dla obniżenia emisji gazów cieplarnianych poprzez redukcję emisji 
dwutlenku węgla (CO2). Przyjęte wskaźniki do obliczeń emisji: 

 dla energii elektrycznej: 0,810 kg CO2/kWh. 

Zadanie Efekt energetyczny Efekt ekologiczny 

System do generacji energii elektrycznej 
w oparciu o ogniwa fotowoltaiczne 

 produkcja energii 
elektrycznej w ilości 
około 39,5  MWh/rok 

 obniżenie emisji CO2 o około 32 tony/rok 
w wyniku zastąpienia energii pobieranej 
z systemu elektroenergetycznego 
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EFEKTY DODATKOWE 

Zadanie Potencjalne efekty dodatkowe 

System do generacji energii elektrycznej 
w oparciu o ogniwa fotowoltaiczne 

 częściowe uniezależnienie się od dostaw energii elektrycznej z krajowego 
systemu elektroenergetycznego w przypadku zużycia energii na potrzeby własne 
– wzrost bezpieczeństwa zasilania, 

 obniżenie kosztów funkcjonowania obiektu. 

 

POTENCJALNI DOSTAWCY / WYKONAWCY PROPONOWANEGO ROZWIĄZANIA  

Analizę dla zastosowania instalacji ogniw fotowoltaicznych przeprowadzono w oparciu o oferty i 
cenniki firm: 

 Domy Czystej Energii sp. z o.o.  
 SELFA GE S.A.  
 P.U.K. z serwisem Hirros Sp. z o.o.  
 FOTOWOTAIKA ŚLĄSKA Sp. z o.o.  

UWARUNKOWANIA TECHNICZNE REALIZACJI I EKSPLOATACJI SYSTEMU FOTOWOLTAICZNEGO 

Realizacja inwestycji wiąże się z przebudową układu pomiarowo-rozliczeniowego energii 
elektrycznej. Instalacja tego typu jest praktycznie bezobsługowa, co przekłada się na znikome koszty 
eksploatacji. Wytwarzanie prądu elektrycznego odbywa się tu w sposób całkowicie bezgłośny, same 
urządzenia zaś nie powodują zanieczyszczenia środowiska naturalnego. 

UWARUNKOWANIA PRAWNE DLA BUDOWY SYSTEMU FOTOWOLTAICZNEGO 

Aktualne przepisy budowlane nie precyzują warunków, które musi spełnić inwestor chcący 
wybudować gruntową lub dachową instalację fotowoltaiczną. 

Opinie w tej sprawie wydał Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Jak wynika z opinii GUNB, który 
powołuje się na art. 29 ust. 2 pkt 15 w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, na budowę 
zlokalizowanej na obiekcie budowlanym instalacji fotowoltaicznej, której wysokość nie przekroczy 3 m, 
nie będzie potrzebne pozwolenie na budowę, ani nawet zgłoszenie robót. Opisana sytuacja dotyczy 
wyłącznie instalacji fotowoltaicznych pracujących na potrzeby budynku, na którym zostały 
zamontowane. Natomiast w przypadku podłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej potrzebne 
będzie uzyskanie przez inwestora pozwolenia budowlanego. 

Sprzedawanie energii elektrycznej do krajowego systemu elektroenergetycznego z instalacji 
wytwórczej o mocy powyżej 200 kW, w obecnie funkcjonującym systemie prawnym wymaga 
posiadania koncesji, o którą należy ubiegać się w Urzędzie Regulacji Energetyki. Tam też należy 
zgłosić swoją instalację. 
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