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1. Strona tytułowa audytu energetycznego 
 
 

1. Dane identyfikacyjne budynku  

1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe 1.2 Rok budowy 1955 

 NEON Wojciech Norberciak 1.4 Adres budynku 

1.3 INWESTOR Kolonia Borek, ul. Przemysłowa 3 ul. Szkolna 9, Rudniki, 42-421 Włodowice 

Gmina Włodowice 42-262 Poczesna Śląskie 

   

2. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonuj ącej audyt:  

NEON Wojciech Norberciak  

Kolonia Borek, ul. Przemysłowa 3 

42-262 Poczesna 

 

3. Imię, Nazwisko, adres oraz numer PESEL audytora koordyn ującego wykonanie audytu, posiadane 
kwalifikacje, podpis: 

mgr inż. Wojciech Norberciak 
42-200 Częstochowa, ul. Komandorska 25 
Nr uprawnień: SLK/1372/PWOS/06 

 

  

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

 podpis 

4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy p rac, posiadane kwalifikacje  

Lp. Imię i nazwisko Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego 

1 --- --- 

5. Miejscowo ść: Kolonia Borek data wykonania opracowania  kwiecień 2011 

6. Spis tre ści  

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 

2. Karta audytu energetycznego budynku 

3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych 

4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku 

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

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 

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

8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji 
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2. Karta audytu energetycznego budynku 
2.1. Dane ogólne  

2.1.1. Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna 

2.1.2. Liczba kondygnacji 2 + podpiwniczenie 

2.1.3. Kubatura części ogrzewanej 5 446,00 

2.1.4. Powierzchnia netto budynku 1249,10 

2.1.5. Pow. użytkowa części mieszkalnej 0,00 

2.1.6. Pow. użytkowa lokali użytkowych oraz innych pomieszczeń 
niemieszkalnych 

1249,10 

2.1.7. Liczba lokali mieszkalnych 0,00 

2.1.8. Liczba osób użytkujących budynek 120,00 

2.1.9. Sposób przygotowania ciepłej wody Centralne 

2.1.10. Rodzaj systemu grzewczego budynku Centralne 

2.1.11. Współczynnik kształtu A/V 0,19 

2.1.12. Inne dane charakteryzujące budynek ... 

2.2. Charakterystyka energetyczna budynku Stan przed 
termomodernizacj ą 

Stan po 
termomodernizacji 

2.2.1. Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kW] 2,10 2,10 

2.2.2. 
Obliczenie zużycia energii na przygotowanie ciepłej wody 
[GJ/rok] 

75,07 39,88 

2.3. Opłaty jednostkowe (obowi ązujące w dniu sporz ądzania 
audytu) 

Stan przed 
termomodernizacj ą 

Stan po 
termomodernizacji 

2.3.1. Opłata za podgrzanie 1m3 wody użytkowej 6,7 4,42 

2.4. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego warian tu przedsi ęwzięcia termomodernizacyjnego  

Planowana kwota kredytu [zł] 42522,33 
Roczne zmniejszenie zapotrzebowania 
na energię [%] 46,88 

Planowane koszty całkowite [zł] 50026,27 Roczna oszczędność kosztów [zł/rok] 1861,14 

 
 
3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych 
 

3.1. Ustawy i Rozporz ądzenia  

 
 
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, wzór kart audytów, a także algorytmy 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 
4. Ustawa "o wspieraniu termomodernizacji i remontów" z dnia 21 listopad 2008r. z późniejszymi zmianami 
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5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 listopada 2008r. w sprawie metodologii obliczeń charakterystyki 
energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącego samodzielną całość 
techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectwa ich charakterystyki energetycznej 
 

3.2. Normy tec hniczne  

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

3.3. Materiały przekazane przez inwestora  

 
1. Dokumentacja techniczna 
2. Informacje techniczne przekazane przez inwestora 
 

3.4. Inne materiały oraz programy komputerowe  

 
1. Materiały z przeprowadzonej wizji lokalnej 
2. Program komputerowy ArCADiasoft Chudzik sp. j. ArCADia-TERMO PRO 3.1 
 

3.5. Wytyczne oraz uwagi inwestora  

 
1. Obniżenie kosztów ogrzewania 
2. Wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Państwa na warunkach określonych w Ustawie 
Termomodernizacyjnej 
3. Maksymalna wielkość środków własnych inwestora, stanowiących możliwy do zadeklarowania udział własny 
przeznaczony na pokrycie kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wynosi: 
 

7504 zł 

 
4. Kwota kredytu możliwego do zaciągnięcia przez inwestora:: 
 

42522 zł 

 
 
4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku 
 

4.1. Ogólne dane techniczne  

 
 
Konstrukcja/technologia budynku - tradycyjna  

Kubatura budynku - 6770,0 m3 

Kubatura ogrzewania - 5446,0 m3 

Powierzchnia netto budynku - ----------- m2 
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Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej - -------------- m2 

Współczynnik kształtu - 0,19 m-1 

Powierzchnia zabudowy budynku - 607,1 m2 

Ilość mieszkań - 0,00  

Ilość mieszkańców - 120,00  

4.2. Dokumentacja techniczna budynku  

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

Usytuowanie budynku w stosunku do stron świata 

 
 

 

4.3. Taryfy i opłaty  

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

Opłata za 1 GJ 36,00 zł/GJ 21,10 zł/GJ 

4.4. Charakterystyka instalacji ciepłej wody u żytkowej  

Wytwarzanie ciepła 
Kotły stałotemperaturowe dwufunkcyjne (ogrzewanie i 
ciepła woda) ηW,g = 0,700 

Przesył ciepłej wody Instalacje małe, do 30 punktów poboru ciepłej wody ηW,d = 0,800 

Akumulacja ciepła Zasobnik w systemie wg standardu z lat 1977-1995 ηW,s = 0,620 

Sprawność całkowita systemu c.w.u. ηW,tot = ηW,gηW,dηW,s =  0,347 

 
5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie isto tnym dla wskazania wła ściwych usprawnie ń i 
przedsi ęwzięć termomodernizacyjnych 
 

Rodzaj przegrody lub instalacji  Charakterystyka stanu istniej ącego i mo żliwo ści poprawy  

Instalacja ciepłej wody użytkowej Do wspomagania produkcji ciepłej wody użytkowej planuje się montaż 4 
kolektorów słonecznych. 

 
6.2 Ocena opłacalno ści i wybór wariantu przedsi ęwzięcia polegaj ącego na wymianie okien lub drzwi oraz 
poprawie systemu wentylacji 
6.3 Ocena opłacalno ści i wybór wariantu prowadz ącego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na 
przygotowanie ciepłej wody u żytkowej 
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6.3.1 Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie  na ciepło do przygotowania cwu 
 

 Stan istniejący Wariant 1 

Liczba użytkowników Li  120,00 120,00 

Zapotrzebowanie jednostkowe Vcw [m3/d] 0,008 0,008 

Temperatura ciepłej wody na zaworze czerpalnym [oC] 55,00 55,00 

Czas użytkowania tuz [dni] 200,00 200,00 

Sprawność źródła ciepła  0,700 0,950 

Sprawność przesyłu  0,800 0,800 

Sprawność akumulacji ciepła  0,620 0,860 

Współczynnik na przerwy urlopowe  0,90 0,90 

Współczynnik na wodomierze na ciepłej wodzie  0,80 0,90 

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła Q cw [GJ/a] 75,072 39,879 

Max moc cieplna q cwu  [MW] 0,0021 0,0021 

 
6.3.2 Ocena opłacalno ści modernizacji instalacji cwu 
 

 Stan istniejący Wariant 1 

Opłata za 1 GJ [zł/GJ] 36,00 21,10 

Roczna oszczędność kosztów ∆O [zł/a] --- 1861,14 

Koszt modernizacji Nu [zł] --- 50026,27 

SPBT [lat] --- 26,88 

 
6.3.3 Uproszczona kalkulacja kosztów modernizacji i nstalacji cwu dla wariantu optymalnego 
 

Planowane usprawnienia: Nakłady 

Montaż kolektorów słonecznych 46331,01 

Montaż zbiornik cwu 3695,26 

--- --- 

Suma:  50026,27 

 
6.3.4 Opis zastosowanych ulepsze ń dotycz ących poprawy sprawno ści systemu c.w.u. 
 

Usprawnienia termomodernizacyjne Opis zastosowanych usprawnień 

Ulepszenie sprawności wytwarzania ηg Montaż 4 kolektorów słonecznych 

Ulepszenie sprawności przesyłu ηd --- 

Ulepszenie sprawności wykorzystania ηs bez zmian 
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7. Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytm u słu żącego wybraniu optymalnego 
wariantu przedsi ęwzięcia termomodernizacyjnego 
 
7.1. Zestawienie wybranych usprawnie ń i wariantów termomodernizacyjnych w kolejno ści rosn ącej warto ści 
SPBT 
 

Lp. Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego albo wariantu 
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 

Planowane koszty 
robót 

SPBT 

[zł] [lat] 

1. Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 50026,27 zł 26,88 

 
7.2 Określenie kosztów poszczególnych wariantów przedsi ęwzięcia termomodernizacyjnego 
 

Wariant 1  

 Usprawnienie Koszt 

1 Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 50026,27 

Całkowity koszt  50026,27 

 
 

7.3. Obliczenia oszcz ędności kosztów wynikaj ących z przeprowadzenia przedsi ęwzięcia 
termomodernizacyjnego 
 

Wariant 
Qh0,1co Q0,1cwu 

η0,1 wt0,1 wd0,1 Q0,1 O0,1 ∆O %∆O 
qh0,1co q0,1cwu 

- 
GJ GJ 

- - - GJ zł zł % 
MW MW 

0 
0,00 75,07 

0,66 0,85 0,91 75,07 0,00 --- --- 
0,0000 0,0021 

1 
0,00 39,88 

0,66 0,85 0,91 39,88 0,00 0,00 ... 
0,0000 0,0021 

 
7.4. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przed sięwzięcia termomodernizacyjnego budynku 
 

Wariant 
Planowane 

koszty całkowite 

Roczna 
oszczędność 

kosztów energii 
∆O 

Procentowa 
oszczędność 
zapotrz. na 

energię 

Planowana kwota 
środków własnych i 

kwota kredytu 

Premia termomodernizacyjna 

20% 
kredytu 

16% 
kosztów 

całkowityc
h 

Dwukrot
ność 

rocznej 
oszczęd

ności 
kosztów 
energii 

1 50026,27 zł 0,00 46,88% 
7503,94 20,00 

8504,47 8004,20 0,00 
42522,33 80,00 
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Optymalnym wariantem przedsi ęwzięcia termomodernizacyjnego jest wariant nr     1     gdyż: 
 
1. Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energi ę zużywaną na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania 
wody u żytkowej jest wi ększe ni ż:     25% 
 
2. Kwota kredytu nie przekracza warto ści zadeklarowanej 
 
3. Środki własne konieczne na realizacj ę przedsi ęwzięcia termomodernizacyjnego nie przekraczaj ą 
zadeklarowanych przez inwestora środków w kwocie     7503,94 zł 
 
7.6. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsi ęwzięcia termomodernizacyjnego 
 
 

- planowany koszt całkowity --- 50026,27 zł   

- planowana kwota środków własnych --- 7503,94 zł   

- planowana kwota kredytu --- 42522,33 zł   

- przewidywana premia termomodernizacyjna --- 0,00 zł   

- roczne oszczędności kosztów --- 1861,14  zł   

 
 
8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsi ęwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego 
do realizacji. 
 
 
C.W.U. 

Usprawnienie: modernizacja instalacji ciepłej wody u żytkowej  

Wymagany zakres prac modernizacyjnych: Instalacja 4 kolektorów słonecznych oraz zasobnika na ciepł ą wod ę 

 


