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Termomodernizacja budynku  -  
                           korzyści dla właściciela budynku  

  
Muł 

węglowy 

Ekogroszek (bez 

wymiany kotła  - 

kocioł stary) 

Ekogroszek (po 

wymianie na 

kocioł 

nowoczesny) 

Ciepło 

sieciowe 

Gaz 

ziemny 

Sprawność systemu c.o. 0,5 0,5 0,8 0,8 0,9 

Koszt wytworzenia 

energii 
13,3 zł/GJ 32 zł/GJ 32 zł/GJ 45 zł/GJ 70 zł/GJ 

Roczny koszt 

ogrzewania budynku 

PRZED 

termomodernizacją  

budynku 

2 260 zł/rok 5 450 zł/rok 3 410 zł/rok 4 770 zł/rok 
6 600 

zł/rok 

Roczny koszt 

ogrzewania budynku 

PO termomodernizacji  

budynku 

- 1 690 zł/rok 
1 060  

zł/rok 
1 480 zł/rok 

2 050 

zł/rok 



Termomodernizacja budynku  -  
                           korzyści dla właściciela budynku  

„Moc kotła pracującego na potrzeby ogrzewania budynku powinna być 
równa lub większa od zapotrzebowania na ciepło budynku o maksymalnie 
10%. 
 
Kotły zasilane paliwem stałym osiągają najwyższą sprawność zazwyczaj 
przy znamionowej lub zbliżonej od niej mocy grzewczej urządzenia.”  
 
http://kotly.pl/sprawnosc-kotlow-na-paliwo-stale-a-koszty-ogrzewania/ 

Właściwa kolejność działań termomodernizacyjnych:  
 
- najpierw termomodernizacja przegród zewnętrznych, 
  
- później wymiana źródła ciepła 
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Kolejność działań modernizacyjnych – 3 kroki 
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Termomodernizacja budynków jednorodzinnych  -  
                           korzyści dla gminy, miasta, … 

Uporządkowany wykres obciążenia cieplnego dla analizowanej grupy budynków 
jednorodzinnych PRZED termomodernizacją (linia niebieska) i PO termomodernizacji (linia 

czerwona) przegród zewnętrznych.  
 

Efekt termomodernizacji 800 budynków jednorodzinnych.   



Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - korzyści dla kraju 

Okres oddania do 

użytk. 

Liczba budynków 

jednorodz. 

 [tyś] 

Pow. użytk. 

  [m2] 

Wskaźnik EKco PRZED 

termomod. 

 [kWh/m2/rok] 

Wskaźnik EKco PO  

termomod. 

 [kWh/m2/rok] 

Zużycie energii na 

cele grzewcze 

PRZED termomod. 

 [PJ] 

Zużycie energii na 

cele grzewcze PO 

termomod. 

[PJ] 

przed 1918 364,64 85 292 135 32,6 15,1 

1918 – 1944 729,98 90 292 127 69,1 30,0 

1945 – 1970 1245,58 95 275 121 117,1 51,5 

1971 – 1978 595,27 120 213 116 54,8 29,8 

1979 – 1988 680,32 130 213 116 70,4 38,0 

1989 – 2002 598,17 135 151 151 43,9 43,9 

2003 – 2007 286,46 135 151 151 21,0 21 

2008 – 2011 182,01 135 142 142 12,6 12,6 

będące w budowie 28,31 120 142 142 1,7 1,7 

o nieustalonej 

informacji 
300,24 120 142 142 15,3 15,3 

Suma  5010,98 438 259 

Oszczędności energii na cele grzewcze po termomodernizacji przegród zewnętrznych budynków 

jednorodzinnych 
179 PJ/rok 
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• Bardzo dobra izolacyjność cieplna i trwałość  

 

• Bezpieczeństwo pożarowe,  

             (poprawia charakterystykę ogniową rozwiązań, przegród i całego obiektu ) 

 

• Komfort akustyczny wnętrz (pochłanianie dźwięków i izolacyjność akustyczna) 

 

• Warunki higieniczno – zdrowotne (ułatwia wysychanie przegród, eliminacja mostków 
cieplnych zapobiegająca powstawaniu grzybów pleśniowych) 

               
Dlaczego do ociepleń budynków warto wybierać produkty ROCKWOOL . 

Podsumowanie 
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Dziękuję za uwagę 

konrad.witczak@rockwool.com  
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