
  

 

 

BUDYNEK WIELORODZINNY – PRZYKŁAD 

DANE TECHNICZNE O BUDYNKU: 

Rok budowy lata 70-te XX wieku 

Opis technologii 

wznoszenia 

Tradycyjna murowana cegłą ceramiczną pełną, z jedną centralnie położoną klatką schodową.  

Lokalizacja Bolesławiec, woj. dolnośląskie. 

Przegrody 

Ściany 
Cegła pełna o grubości 51[cm], na zaprawie cementowo-wapiennej, 

obustronnie otynkowana 

Stropodach/dach 

Stropodach płaski niewentylowany, wykonany z płyt kanałowych, 

ocieplony warstwą wełny mineralnej z lat 70-tych o grubości 2[cm], 

przykryty papą na płytach korytkowych 

Podłoga na 

gruncie/ strop do 

piwnicy 

(nieogrzewanej) 

Podłoga na gruncie na podkładzie betonowym, ocieplona na całej 

powierzchni warstwą styropianu z lat 70-tych o grubości 2[cm], 

posadzka wykończona płytkami ceramicznymi 

Stolarka okienna 
Okna PCV, rama czterokomorowa, szkolne szybą zespoloną 

jednokomorową o Ug=1,1 [W/m2K]  

Stolarka drzwiowa 
Drzwi zewnętrzne wejściowe do klatki schodowej nowe, 

o współczynniku przenikania ciepła Ud=2,6 [W/m2K] 

Źródło ciepła Mieszkaniowe gazowe kotły gazowe starego typu, pracujące również na cele przygotowania 

ciepłej wody użytkowej 

Powierzchnia Powierzchnia użytkowa: 675,34 [m2] 

Zyski ciepła Wewnętrzne zyski ciepła 4,5 [W/m2] 

Użytkownicy 50 mieszkańców 

 

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU OPTYMALIZACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO: 

1. Ocieplenie ścian zewnętrznych 

2. Ocieplenie stropodachu 

3. Ocieplenie podłogi na gruncie 

4. Zmiana źródła ciepła (przejście z ogrzewania gazowego mieszkaniowego na ogrzewanie z miejskiej 

sieci cieplnej) 

5. Modernizacja wentylacji. 

 

1. WPROWADZENIE DANYCH OGÓLNYCH 

Zakładka „Dane ogólne” wymaga wprowadzenia następujących informacji: 

a) data opracowania optymalizacji budynku 

b) rodzaj budynku (określić stan istniejący budynku) 

c) ostatnia kondygnacja (podać sposób użytkowania ostatniej kondygnacji budynku oraz określić ilość 

kondygnacji użytkowych) 

d) dane budynku (podać nazwę, adres oraz dane inwestora budynku) 

e) strefa klimatyczna (wskazać umiejscowienie budynku w strefie klimatycznej poprzez wybór 

odpowiedniej podziałki na mapie Polski) 

f) dane klimatyczne (wybrać uśrednione dane klimatyczne dla wytypowanej strefy klimatycznej lub  

wskazać najbliższą stację meteorologiczną dla rozpatrywanego budynku). 



  

 

 

 
2. STAN AKTUALNY 

Zakładka „Stan aktualny” wymaga uzupełnienia następujących danych: 

a) Zakładka „Geometria” 

 
I. Ramka „Usytuowanie i wymiary” należy podać: 

– usytuowanie ściany frontowej względem stron świata 

– szerokość budynku [m], na podstawie dokumentacji technicznej lub koncepcji projektowej po 

wymiarach zewnętrznych ogrzewanej części budynku. 

Uwaga: W trakcie uzupełniania danych o szerokości budynku  podświetli się kontrolka aktualnie 

uzupełnianego wymiaru na schemacie budynku – wymiar „a” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

– długość budynku [m], na podstawie dokumentacji technicznej lub koncepcji projektowej po wymiarach 

zewnętrznych ogrzewanej części budynku 

 

Uwaga: W trakcie uzupełniania danych o długości budynku  podświetli się kontrolka aktualnie 

uzupełnianego wymiaru na schemacie budynku – wymiar „b” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– wysokość budynku [m], na podstawie dokumentacji technicznej lub koncepcji projektowej po wymiarach 

zewnętrznych ogrzewanej części budynku. 

 

Uwaga: W trakcie uzupełniania danych o wysokości budynku do kalenicy, podświetli się kontrolka aktualnie 

uzupełnianego wymiaru na schemacie budynku – wymiar „h1” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– wysokość ścian [m], na podstawie dokumentacji technicznej lub koncepcji projektowej po wymiarach 

zewnętrznych ogrzewanej części budynku. 



  

 

 

Uwaga: W trakcie uzupełniania danych o wysokości ścian zewnętrznych, podświetli się kontrolka aktualnie 

uzupełnianego wymiaru na schemacie budynku – wymiar „h” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Ramka „Powierzchnia użytkowa” wskazuje sposób obliczania powierzchni użytkowej w sposób: 

– automatyczny (wskaźnikowo), lub  

Uwaga: Powierzchnia ruchu klatek schodowych przyjmowana jest do obliczeń jako powierzchnia użytkowa 

mieszkalna 

– samodzielny (poprzez ręczne podanie powierzchni użytkowej budynku, na podstawie 

dokumentacji technicznej lub koncepcji projektowej po wymiarach zewnętrznych ogrzewanej części 

budynku) 

 
III. Ramka „Wewnętrzne zyski ciepła” 

– automatyczny (wskaźnikowo) 

– samodzielny (poprzez ręczne podanie zysków wewnętrznych ciepła w budynku, na podstawie 

dokumentacji technicznej lub koncepcji projektowej po wymiarach zewnętrznych ogrzewanej części 

budynku) 

 
IV. Ramka „Liczba użytkowników” 

– automatyczny (wskaźnikowo) 

– samodzielny (poprzez ręczne podanie liczby mieszkańców/użytkowników w budynku, na 

podstawie dokumentacji technicznej lub koncepcji projektowej po wymiarach zewnętrznych 

ogrzewanej części budynku) 

 
 

 



  

 

 

b) Zakładka „Przegrody” 

 
I. Ramka „Dach” umożliwia określenie konstrukcji dachu/stropodachu poprzez wybór odpowiedniej 

przegrody z bazy przegród. Za pomocą myszki należy przeciągnąć ikonę przegrody 

dachu/stropodachu  na schemat budynku, przy czym program sam wskazuje obszary schematu, na 

które można ikonę upuścić. 

Uwaga: Definiowanie stropów możliwe jest w budynkach z ostatnią kondygnacją nieużytkową. Dachy i 

stropodachy wprowadza się jedynie w budynkach z ostatnią kondygnacją użytkową.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowo istnieje możliwość edycji rodzaju oraz grubości materiału dociepleniowego we wskazanej 

przegrodzie, poprzez ręczne wpisanie odpowiedniej grubości izolacji lub skorzystanie z punktorów 

zwiększających i zmniejszających grubość ocieplenia. W omawianym przykładzie wybrano stropodach 

niewentylowany starego typu – strop kanałowy. 



  

 

 

 
II. Ramka „Ściana” umożliwia określenie konstrukcji ścian zewnętrznych poprzez wybór odpowiedniej 

przegrody z bazy przegród. Za pomocą myszki należy przeciągnąć ikonę przegrody ściany na 

schemat budynku, przy czym program sam wskazuje obszary schematu, na które można ikonę 

upuścić. Definiowanie ścian zewnętrznych podzielone jest na rodzaje konstrukcji ścian: 

– ściana  jednowarstwowa 

– ściana  dwuwarstwowa 

– ściana  kamienna 

– ściana  wielowarstwowa 

– ściana  szkieletowa 

W omawianym przykładzie wybrano ścianę zewnętrzną jednowarstwową murowaną cegłą ceramiczną o 

grubości 51[cm], obustronnie otynkowaną. 

 

 
III. Ramka „Podłoga” umożliwia określenie konstrukcji podłóg na gruncie poprzez wybór odpowiedniej 

przegrody z bazy przegród. Za pomocą myszki należy przeciągnąć ikonę przegrody podłogi na 

schemat budynku, przy czym program sam wskazuje obszary schematu, na które można ikonę 

upuścić. Definiowanie podłóg na gruncie podzielone jest na rodzaje konstrukcji podłóg: 

– podłoga na betonie - ceramika 

– podłoga na betonie - panele 

– podłoga na betonie - drewno 

– podłoga na betonie z legarami 

W omawianym przykładzie wybrano podłogę na gruncie na podkładzie betonowym z posadzką z płytek 

ceramicznych, oraz wskazano grubość ocieplenia na całej powierzchni styropianem z lat 70-tych o grubości 

2[cm]. 



  

 

 

 
 

c) Zakładka „Stolarka” obejmuje szereg ikonek reprezentujących różne rodzaje okien i drzwi. Za pomocą 

myszki można je przeciągać na schemat budynku, przy czym program sam wskazuje obszary schematu, 

na które można je upuścić. 

 
Uwaga: Prawy przycisk myszy służy do usuwania przegród stolarki okiennej i drzwiowej. 

I. Ramka „Okna drewniane” należy podać współczynnik przenikania ciepła, powierzchnię przegrody 

poprzez zdefiniowanie szerokości oraz wysokości stolarki okiennej, oraz podanie ilości opisywanych 

okien. Definiowanie stolarki okiennej drewnianej podzielone jest na rodzaj szklenia przegrody oraz 

parametr współczynnika przenikania ciepła U [W/m2K]; 

– drewniane 1-szybowe 

– drewniane 2-szybowe 

– drewniane 3-szybowe 



  

 

 

 
W programie mamy także inny sposób wprowadzania stolarki tj. metodą wskaźnikową suwakiem w 

zależności od powierzchni użytkowej.  

 
II. Ramka „Okna PCV” należy podać współczynnik przenikania ciepła, powierzchnię przegrody poprzez 

zdefiniowanie szerokości oraz wysokości stolarki okiennej, oraz podanie ilości opisywanych okien. 

Definiowanie stolarki okiennej PCV podzielone jest na rodzaj szklenia przegrody oraz parametr 

współczynnika przenikania ciepła U [W/m2K]; 

– PCV 2-szybowe 

– PCV 3-szybowe 

W omawianym przykładzie wybrano stolarkę okienną PCV czterokomorową, szkloną pakietem 

dwuszybowym z powłoką emisyjną, szyba o Ug=1,1 [W/m2K]. 

 
III. Ramka „Drzwi” należy podać współczynnik przenikania ciepła, powierzchnię przegrody poprzez 

zdefiniowanie szerokości oraz wysokości stolarki drzwiowej, oraz podanie ilości opisywanych drzwi. 

Definiowanie stolarki drzwiowej podzielone jest na parametr współczynnika przenikania ciepła U 

[W/m2K]. W omawianym przykładzie wybrano stolarkę drzwiową nową o współczynniku 

przenikania ciepła Ud=2,6 [W/m2K]. 



  

 

 

 
d) Zakładka „Wentylacja” obejmuje ikony reprezentujące wentylację naturalną i mechaniczną. Za pomocą 

myszki można je przeciągać na schemat budynku, przy czym program sam wskazuje obszary schematu, 

na które można je upuścić. 

 
Uwaga: Należy podać sposób wentylowania pomieszczeń poprzez wybranie odpowiedniego wariantu 

wentylacji w rozszerzeniu paska, oraz zatwierdzić przyciskiem OK. 

W omawianym przykładzie wybrano wentylację naturalną realizowaną przez nieszczelności okienne 

– nowe okna. 

 
e) Zakładka „Ciepło” zawiera dwie grupy ikonek reprezentujące źródła ciepła na ogrzewanie i ciepłą wodę 

użytkową. Pierwsza grupa zawiera układy jednoźródłowe, natomiast druga grupa – układy 

dwuźródłowe. Za pomocą myszki można je przeciągać na schemat budynku, przy czym program sam 

wskazuje obszary schematu, na które można je upuścić. 



  

 

 

 
W ramce ”Źródła ciepła na c.o. i c.w.u.” należy zaznaczyć ikonkę reprezentującą paliwa wykorzystywane w 

źródłach ciepła budynku, przy czym pierwszy rząd zawiera układy jednoźródłowe, natomiast drugi – układy 

dwuźródłowe. Każdy nośnik energii ma przypisany jednostkowy cenę paliwa, oraz jednostkową cenę energii 

elektrycznej wykorzystywanej do napędów urządzeń pomocniczych (np. pomy obiegowe c.o., pompy 

cyrkulacyjne c.w.u., układy sterowania urządzeniami grzewczymi, itp.). 

Uwaga: Istnieje możliwość edycji kosztów jednostkowych ceny paliwa po wybraniu odpowiedniego nośnika 

energii, poprzez zaznaczenie pola oraz ręczne wpisanie kosztów jednostkowych. 

W omawianym przykładzie wybrano instalację ogrzewania mieszkaniowego opartą o mieszkaniowe 

kotły gazowe starego typu. 

 
 

3. WYNIKI – STAN AKTUALNY 

Zakładka „Stan aktualny” obrazuje wynik bilansu energetycznego ocenianego budynku oraz podaje 

szacunkowe koszty ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Dodatkowo istnieje możliwość 

wydruku bilansu energetycznego do pliku PDF (czerwona ramka). 



  

 

 

                
Uwaga: Dodatkowo możliwy jest wydruk certyfikatu energetycznego do w formatu PDF, który generuje się 

za pomocą przycisku „Drukuj certyfikat energetyczny”. 

 

 

PRZYKŁAD WYDRUKU CERTYFIKATU ENERGETYCZNEGO STANU AKTUALNEGO OCENIANEGO BUDYNKU 

  



  

 

 

  

 
 



  

 

 

4. OPTYMALIZACJA 

Zakładka „Optymalizacja” umożliwia modelowanie budynku pod względem zużycia energii oraz kosztów 

związanych z ogrzewaniem i przygotowaniem ciepłej wody użytkowej. Dzieli się na: 

a) Zakładka „Przegrody” zawiera wszystkie przegrody zewnętrzne przypisane do budynku  

w bilansie energetycznym, które można w optymalizować poprzez ocieplenie lub docieplenie. 

Uwaga: W przypadku budynków projektowanych program optymalizuje całkowitą grubość docieplenia. 

Innymi słowy – grubość izolacji podana w stanie projektowym nie ma wpływu na optymalną grubość 

ocieplenia wyznaczoną przez program w ramach optymalizacji (nie dotyczy to izolacji między krokwiami  

w przegrodach szkieletowych – patrz. niżej). 

Uwaga: W przypadku przegród szkieletowych program jest w stanie optymalizować jedynie grubość izolacji 

pod krokwiami. W związku z tym w budynkach projektowanych należy z góry określić docelową grubość 

izolacji między krokwiami. W efekcie, przegroda po optymalizacji będzie miała optymalną grubość izolacji 

pod krokwiami przy założeniu, że grubość izolacji między krokwiami pozostanie bez zmian w stosunku  

do stanu projektowego. 

Uwaga: Jako że przegrody szkieletowe są przegrodami o konstrukcji niejednorodnej, to najbardziej 

efektywne wykorzystanie materiału izolacyjnego osiągniemy kładąc minimalną grubość izolacji między 

krokwiami i maksymalną grubość izolacji pod nimi. Naturalnie nie zawsze jest to wykonalne  

z konstrukcyjnego punktu widzenia, a także zmniejsza kubaturę poddasza. W związku z tym dzieląc izolację 

na warstwę między i pod krokwiami nie należy kierować się wyłącznie kryterium energetycznym. 

 

Dociepleniu podlegają następujące przegrody zewnętrzne: 

– ściana 

– podłoga 

– strop (w budynkach z ostatnią kondygnacją nieużytkową) lub dach/stropodach (w budynkach z ostatnią 

kondygnacją użytkową) 

 
Uwaga: Jeśli w ocenianym budynku ściany mają konstrukcję szkieletową, to na zakładce „Ściana” znajdą się 

tylko i wyłącznie te materiały izolacyjne, które są stosowalne do ścian szkieletowych. 

 

Przegrody można ocieplać na dwa sposoby: 

– przeciągając ikonki materiałów izolacyjnych z lewej części zakładki „Przegrody” na plakietki dociepleniowe 

na schemacie budynku 

– klikając plakietki dociepleniowe na schemacie budynku 

Podczas przeciągania materiałów dociepleniowych program sam wskazuje plakietki dociepleniowe, na które 

można je upuścić. 



  

 

 

 
Uwaga: Prawy przycisk myszy służy do usuwania ocieplenia (docieplenia) przegród. 

PRZYKŁAD OCIEPLENIA ŚCIANY ZEWNETRZNEJ: Należy wybrać z rozwijanej listy materiałów 

termoizolacyjnych interesujący nas materiał izolacyjny. W omawianym przykładzie wybrano płyty 

styropianowe o λ=0,031 [W/mK] oraz przyjęto orientacyjne ceny zakupu materiału i wykonania docieplenia 

(brutto) w sposób automatyczny. 

 
Uwaga: Zgodnie z podpowiedzią programu cena w polu „Cena wykonania docieplenia (brutto)” jest ceną 

bazową dla 15 cm materiału izolacyjnego. Dla innych grubości cena ta jest automatycznie zmniejszana lub 

zwiększana przez program o deltę przypisaną na stałe do każdej pary przegroda-materiał. Dzięki temu, że 

typową grubością docieplenia jest właśnie 15 cm, to w polu tym wystarczy wpisać kwotę uzyskaną od 

wybranego wykonawcy docieplenia. 

Należy również określić trwałość rozwiązania do optymalizacji metodą NPV. Dostępne są następujące opcje: 

– jak dla budynku, czyli zgodnie z wartością podaną w oknie „Parametry ekonomiczne” (możliwe jest 

wybór 2 wariantów; domyśle oraz własne parametry)” 



  

 

 

– domyślna dla rodzaju przegrody, czyli zgodnie z rodzajem przegrody i jego typowym 

poszyciem/elewacją 

– inna, czyli własna, podana „z ręki”. 

  
 

Uwaga: Wybór edycji własnych parametrów ekonomicznych wymaga wprowadzenia odpowiednich 

wartości, np. w oparciu o umowę na sprzedaż prądu do sieci lub średniorynkowa cenę przedaży prądu do 

sieci. 

W przypadku budynków projektowanych program automatycznie przyjmuje, że materiał dociepleniowy  

w optymalizacji jest taki sam, jak w stanie projektowym. Można go jednak zmienić i tym samym wykonać 

optymalizację porównawczą, odpowiadającą np. na pytanie: „jaka jest optymalna grubość pianki 

poliuretanowej w porównaniu do 10 cm wełny mineralnej i jaka jest opłacalność takiego przedsięwzięcia?”. 

W takim przypadku pianka poliuretanowa jest materiałem alternatywnym, natomiast wełna mineralna – 

materiałem w projekcie. 

 
W takim układzie zawsze należy pamiętać o skorygowaniu cen zakupu i wykonania docieplenia dla obydwu 

materiałów, przy czym niebieski przycisk przy materiale w projekcie służy do przywrócenia domyślych cen 

dla tegoż materału. Jest on szczególnie istotny w przypadku, gdy zmieniamy materiał w projektowej 

konstrukcji przegrody i następnie wracamy do okna służcego dociepleniu przegrody. 

PRZYKŁAD OCIEPLENIA DACHU/STROPODACHU: Należy wybrać z rozwijanej listy materiałów 

termoizolacyjnych interesujący nas materiał izolacyjny. W omawianym przykładzie wybrano wełnę 



  

 

 

mineralną o λ=0,039 [W/mK] oraz przyjęto orientacyjne ceny zakupu materiału i wykonania docieplenia 

(brutto) w sposób automatyczny. 

 
PRZYKŁAD OCIEPLENIA PODŁOPGI NA GRUNCIE: Należy wybrać z rozwijanej listy materiałów 

termoizolacyjnych interesujący nas materiał izolacyjny. W omawianym przykładzie wybrano płyty 

styropianowe podłogowe o λ=0,036 [W/mK] oraz przyjęto orientacyjne ceny zakupu materiału i wykonania 

docieplenia (brutto) w sposób automatyczny. 

 
b) Zakładka „Wentylacja” służy do wprowadzenia informacji o alternatywnym systemie wentylacji, 

którego zastosowanie rozważane jest w ocenianym budynku. 



  

 

 

 
Wentylację można optymalizować na dwa sposoby: 

– przeciągając ikonkę rodzaju wentylacji z lewej części zakładki „Wentylacja” na plakietkę optymalizacyjną 

na schemacie budynku 

– klikając plakietkę optymalizacyjną na schemacie budynku. 

 

Uwaga: Prawy przycisk myszy służy do usuwania optymalizacji wentylacji. 

 

W omawianym przykładzie wybrano wentylację naturalną realizowaną przez nawiewniki ciśnieniowe 

sterowane ręcznie z ograniczeniem czasu działania. Nakłady inwestycyjne dla nowych  nawiewników 

ciśnieniowych wynoszą 5,50 zł/m3. Inwestor nie przewiduje naprawy/modernizacji  kominów. 

 
W oknie „Optymalizacja wentylacji” znajduje się powierzchnia użytkowa budynku. Ma ona charakter 

informacyjny i jest o tyle istotna, że to od niej naliczane są nakłady na kominy/kanały oraz ewentualny 

wymiennik gruntowy. W ramce „Wentylacja – stan projektowy/aktualny” program podaje rodzaj wentylacji 



  

 

 

oraz obliczeniową wymianę powietrza w stanie przed optymalizacją [m³/h]. Jest to istotna wartość, gdyż od 

niej naliczane są nakłady na nawiewniki/system. 

W ramce „Wentylacja – stan docelowy” należy zaznaczyć jedną z trzech ikon symbolizujących wentylację 

naturalną, mechaniczną oraz mechaniczną firmy Viessmann, po czym wybrać z listy docelowy rodzaj 

wentylacji. W odpowiedzi program wypisuje docelową, obliczeniową wymianę powietrza [m³/h].  

Następnie należy określić trwałość rozwiązania do optymalizacji metodą NPV. Dostępne są następujące 

opcje: 

– jak dla budynku, czyli zgodnie z wartością podaną w oknie „Parametry ekonomiczne” 

– domyślna dla typu wentylacji, czyli zgodnie z wybranym rodzajem wentylacji 

– określona indywidualnie, czyli własna, podana „z ręki” 

 

I. Budynek termomodernizowany (oceniany) 

W budynkach termomodernizowanych nakłady inwestycyjne określa się wyłącznie dla stanu docelowego. 

W tym celu należy korygować następujące ceny odczytane przez program z bazy danych: 

– nawiewniki / system – w zł/m³ docelowej wymiany powietrza 

– kominy / kanały – w zł/m² powierzchni użytkowej budynku 

– wymiennik gruntowy (tylko w przypadku wentylacji mechanicznej) – w zł/m² powierzchni użytkowej 

budynku 

PRYZKŁAD KORYGOWANIA CEN DLA PRZYPADKU WENTYLACJI MECHANICZNEJ 

 
Uwaga: W przypadku większości wentylacji mechanicznych program automatycznie dolicza do sumy w/w 

pozycji wyrażony procentowo dodatek na czyszczenie instalacji. Dodatkowo niebieski przycisk służy do 

przywracania cen bazodanowych. Odczytywane z bazy danych ceny są również automatycznie korygowane 

o współczynnik zależny od kubatury zewnętrznej budynku Ve. Uwzględnia on fakt, iż ceny jednostkowe w 

budynkach o dużej kubaturze są mniejsze niż w budynkach o małej kubaturze. 

 

II. Budynek projektowany 

W budynkach projektowanych nakłady inwestycyjne określa się zarówno dla stanu docelowego, 

jak i projektowego. Dzięki temu program jest w stanie automatycznie obliczyć i przyjąć na potrzeby 

optymalizacji różnicę nakładów między stanem docelowym, a projektowym. 



  

 

 

 
c) Zakładka „Ciepło” służy do wprowadzenia informacji o alternatywnym systemie grzewczym, którego 

zastosowanie rozważa się w analizowanym budynku. System grzewczy można optymalizować na dwa 

sposoby: 

– przeciągając ikonkę paliw(a) z lewej części zakładki Ciepło na plakietkę optymalizacyjną 

na schemacie budynku 

– klikając plakietkę optymalizacyjną na schemacie budynku. 

W omawianym przykładzie wybrano nowe źródło ciepła dla budynku, ciepło z sieci cieplnej. 

 
Uwaga: Prawy przycisk myszy służy do usuwania optymalizacji ciepła. 

 

Zawsze przed otwarciem okna służącego optymalizacji systemu grzewczego program informuje, 

iż ulepszenie systemu grzewczego należy wprowadzać jako ostatnie i zadaje pytanie, czy wprowadzone 

zostały już wszystkie pozostałe ulepszenia. Wynika to z tego, iż wycena nakładów inwestycyjnych opiera się 



  

 

 

w przeważającej mierze na wskaźnikach zależnych od docelowej mocy cieplnej budynku. Docelowej, czyli 

uwzględniającej ewentualne docieplenie przegród oraz modernizację systemu wentylacji. Dlatego też przed 

przystąpieniem do optymalizacji systemu grzewczego program musi znać szczegóły wszystkich pozostałych 

ulepszeń. 

 
Uwaga: W przypadku niedopilnowania wymogu, aby ulepszenie systemu grzewczego było 

wprowadzane/edytowane jako ostatnie, to program wychwyci to przy próbie przejścia do wyników po 

optymalizacji i zaproponuje nam powrót do okna służącego optymalizacji systemu grzewczego w celu 

weryfikacji nakładów inwestycyjnych, co należy uczynić. 

 
W górnej części ekranu „Optymalizacja ciepła” znajduje się szereg parametrów o charakterze 

informacyjnym, jak: 

– moc cieplna budynku w stanie docelowym [kW] 

– moc kogeneracji (CHP) [kW] 

– powierzchnia użytkowa budynku. 

 
Uwaga: Od informacji zawartych powyżej naliczane są poszczególne składowe nakładów inwestycyjnych. 

I. Zakładka „Źródła ciepła”, w ramce „Stan projektowy/aktualny” program podaje rodzaj systemu 

grzewczego oraz ceny paliw i energii elektrycznej w stanie przed optymalizacją. 

W ramce „Stan docelowy” należy zaznaczyć jedną z ikon symbolizujących różne rodzaje paliw oraz wybrać z 

listy docelowy układ źródeł ciepła, a następnie skorygować ceny paliw i energii elektrycznej.  

Dodatkowo należy określić trwałość rozwiązania do optymalizacji metodą NPV. Dostępne są następujące 

opcje: 

– jak dla budynku, czyli zgodnie z wartością podaną w oknie „Parametry ekonomiczne” 

– domyślna dla rozwiązania, czyli zgodnie z wybranym rodzajem systemu grzewczego 

– określona indywidualnie, czyli własna, podana „z ręki”. 



  

 

 

 
Uwaga: Od informacji zawartych powyżej naliczane są poszczególne składowe nakładów inwestycyjnych. 

II. W zakładce „Nakłady inwestycyjne – budynek termomodernizowany” określa się wyłącznie dla 

stanu docelowego. W tym celu należy skorygować następujące ceny odczytane przez program z 

bazy danych: 

– źródła ciepła – w zł/kW docelowej mocy na ogrzewanie i wentylację 

– instalacja – w zł/kW docelowej mocy na ogrzewanie i wentylację oraz zł/m² powierzchni 

użytkowej budynku 

– przygotowanie c.w.u. – w zł/kW docelowej mocy cieplnej na c.w.u. 

– kolektory słoneczne – w zł/kW docelowej mocy cieplnej na c.w.u. 

– kogenerator (CHP) – w zł/kW docelowej mocy na CHP 

Niebieski przycisk służy do przywracania cen bazodanowych. 

 
Uwaga: Odczytywane z bazy danych ceny są również automatycznie korygowane o współczynniki zależne 

od mocy cieplnej. Uwzględniają one fakt, iż ceny jednostkowe w budynkach o dużej mocy cieplnej są 

mniejsze niż w budynkach o małej mocy. 

III. Zakładka „Nakłady inwestycyjne – budynek projektowany” pozwala w budynkach projektowanych 

określić nakłady inwestycyjne zarówno dla stanu docelowego, jak i projektowego. Dzięki temu 

program jest w stanie automatycznie obliczyć i przyjąć na potrzeby optymalizacji różnicę nakładów 

między stanem docelowym, a projektowym. 



  

 

 

 
 

5. WYNIKI PO OPTYMALIZACJI 

Wprowadzony bilans energetyczny oraz optymalizacja przegród i systemu grzewczego pozwala na ocenę 

energetyczną budynku poprzez generację końcowych wyników założeń projektowych. Zakładka „Wyniki po 

optymalizacji” dzieli się na podzakładki reprezentujące szczegółowe wyniki poszczególnych ulepszeń. 

 
a) Zakładka „Budynek” prezentuje porównanie parametrów energetycznych (zapotrzebowanie 

na energię oraz moc cieplną) oraz ekonomicznych (koszty eksploatacji) budynku przez optymalizacją i 

po optymalizacji, czyli z uwzględnieniem WSZYSTKICH wprowadzonych ulepszeń (także tych, które 

okazały się nieopłacalne). Zawiera następujące informacje: 



  

 

 

I. Wskaźnik zapotrzebowania na energię końcową (EK) oraz pierwotną (EP) budynku przed i po 

optymalizacji oraz graniczny wskaźnik zapotrzebowania budynku referencyjnego na energię 

pierwotną (EP wg WT2008) 

II. Zapotrzebowanie budynku na moc cieplną na ogrzewanie i wentylację oraz ciepłą wodę użytkową 

przed i po optymalizacji 

III. Koszty eksploatacji budynku przed i po optymalizacji. 

 

b) Zakładka „Przegrody” prezentuje szczegółowe wyniki optymalnego dobory ocieplenia dla  ścian, 

dachu/stropodachu, stropu, podłogi na gruncie. 

Uwaga: W przypadku budynków projektowanych program optymalizuje całkowitą grubość docieplenia, 

gdzie grubość izolacji podana w stanie projektowym nie ma wpływu na optymalną grubość ocieplenia 

wyznaczoną przez program w ramach optymalizacji (nie dotyczy to izolacji między krokwiami w 

przegrodach szkieletowych). 

Uwaga: W przypadku przegród szkieletowych program jest w stanie optymalizować jedynie grubość izolacji 

pod krokwiami. W związku z tym w budynkach projektowanych należy z góry określić docelową grubość 

izolacji między krokwiami. W efekcie, przegroda po optymalizacji będzie miała optymalną grubość izolacji 

pod krokwiami przy założeniu, że grubość izolacji między krokwiami pozostanie bez zmian w stosunku  

do stanu projektowego. 

Uwaga: W przypadku przegród szkieletowych (konstrukcja niejednorodna) najbardziej efektywne 

wykorzystanie materiału izolacyjnego osiągnie się stosując minimalną grubość izolacji między krokwiami i 

maksymalną grubość izolacji pod nimi. Naturalnie nie zawsze jest to wykonalne z konstrukcyjnego punktu 

widzenia, a także zmniejsza kubaturę poddasza. W związku z tym dzieląc izolację na warstwę między i pod 

krokwiami nie należy kierować się wyłącznie kryterium energetycznym. 

W celu podejrzenia wyników obliczeń dla danej przegrody należy wybrać jej nazwę z listy rozwijanej 

usytuowanej u góry zakładki. 

 
Tabelka znajdująca się z lewej strony zakładki zawiera wyniki obliczeń dla grubości docieplenia od 1 do 100 

cm. Wartość optymalnej grubości izolacji wyróżniona jest żółtym tłem. Na szczególną uwagę zasługuje 

wskaźnik NPV (Net Present Value) [zł/m²]. Wartość bieżąca netto jest sumą osiąganych korzyści z realizacji 



  

 

 

inwestycji, odnoszonych do roku bazowego, w którym poniesiono jej koszty, z potrąceniem nakładów 

inwestycyjnych. Wartość maksymalna NPV jest wartością optymalną. 

Uwaga: Przedsięwzięcie optymalizacyjne można uznać za opłacalne jedynie w przypadku uzyskania 

dodatniej wartości NPV dla grubości optymalnej docieplenia. 

 

Przycisk „Wykres NPV – grubość” uruchamia okno z wykresem zależności wskaźnika NPV od grubości 

docieplenia dla całego przedziału, tj. od 1 do 100 cm. 

 
Tabelka położona na środku ekranu „Wykres NPV – czas” przedstawia zmienność w czasie wskaźnika NPV 

dla optymalnej grubości ocieplenia. Wyróżnione w niej wiersze odpowiadają wartościom zawartym w 

ramce „Efektywność ekonomiczna”. Kolorem różowym wyróżniony jest prosty czas zwrotu (SPBT – stosunek 

nakładów do rocznych oszczędności), kolorem niebieskim – dynamiczny czas zwrotu (DPBT – czas, po 

którym NPV osiąga po raz pierwszy dodatnią wartość), natomiast kolorem żółtym – wartość NPV dla 

przyjętej trwałości przegrody. 

 
Uwaga: W przypadku podłóg na gruncie wartość NPV w ramce „Efektywność ekonomiczna” nie zgadza się z 

wartością NPV z lewej tabelki pomnożoną przez powierzchnię przegrody, gdyż współczynnik U podłogi 

przyjęty do obliczenia strat ciepła jest inny od tzw. konstrukcyjnego współczynnika U, podlegającego 

optymalizacji. Właściwa jest wartość NPV z ramki „Efektywność ekonomiczna”. 

I. Ramka „Materiał izolacyjny” zawiera podstawowe parametry zastosowanego materiału 

izolacyjnego, tj. jego nazwę oraz współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/(m·K)], a także optymalną 

grubość ocieplenia [cm] oraz nakłady inwestycyjne [zł]. 



  

 

 

Uwaga: W budynkach nowych nakłady inwestycyjne liczone są w odniesieniu do stanu projektowego. Nie 

powinna zatem dziwić ujemna wartość tychże nakładów w sytuacji, gdy grubość izolacji w stanie 

projektowym przewyższa grubość optymalną. 

II. Ramka „Współczynniki przenikania ciepła” zawiera współczynniki U przegrody w stanie 

projektowym/aktualnym i z optymalnym dociepleniem oraz maksymalną wartość dopuszczalną 

przez polskie prawo dla nowych budynków (WT2008). Jeśli wartość współczynnika U spełnia 

wymagania określone w WT2008, to jest on wypisany kolorem zielonym. W przeciwnym wypadku 

stosowany jest kolor czerwony. 

III. Ramki „Straty przed” i „Straty po” prezentują roczne straty ciepła przez przegrodę [kWh/rok oraz 

zł/rok] w stanie aktualnym / projektowym oraz z optymalnym dociepleniem. Wartości strat 

odpowiadają powierzchni przegrody podanej podczas wprowadzania danych przegrody, którą 

można podejrzeć w podpowiedzi pojawiającej się po przesunięciu kursora myszki na obszar w/w 

ramek. Straty w zł/rok są stratami w roku bazowym, tzn. nie uwzględniają one zmiany wartości 

pieniądza w czasie oraz zmiany kosztów nośników energii, dlatego też należy je traktować jedynie 

poglądowo. 

IV. Ramka „Oszczędności” prezentuje różnice między stratami ciepła w stanie aktualnym/ 

projektowanym oraz po dociepleniu. Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że oszczędności w 

zł/rok są oszczędnościami w kosztach eksploatacji, tj. nie uwzględniają one kosztów docieplenia 

przegrody, stąd możliwa jest sytuacja, w której mimo dodatnich oszczędności, wskaźnik NPV dla 

optymalnej grubości docieplenia ma wartość ujemną. Takie przedsięwzięcie optymalizacyjne jest 

oczywiście nieopłacalne. 

Uwaga: W budynkach nowych oszczędności liczone są w odniesieniu do stanu projektowego. Nie powinna 

zatem dziwić ujemna wartość tychże oszczędności w sytuacji, gdy grubość izolacji w stanie projektowym 

przewyższa grubość optymalną. 

V. Ramka „Podsumowanie” zawiera opisową interpretację wyników optymalizacji przegrody. 

c) Zakładka „Wentylacja” prezentuje szczegółowe wyniki obliczeń dla ulepszenia wentylacji 

 
I. Ramka „Rodzaj wentylacji” informuje o rodzajach wentylacji w stanie projektowym/ aktualnym i 

docelowym. 



  

 

 

II. Ramka „Efektywność ekonomiczna” przedstawia porównanie: wymiany powietrza, rocznych strat 

ciepła na wentylację oraz rocznych kosztów energii na wentylację. 

III. Ramka „Nakłady” w budynkach nowych przedstawia porównanie nakładów inwestycyjnych, a w 

przypadku termomodernizacji – same nakłady inwestycyjne w stanie docelowym. 

Tabelka położona z prawej strony „Wykres NPV – czas” przedstawia zmienność w czasie wskaźnika NPV. 

Wyróżnione w niej wiersze odpowiadają wartościom zawartym w ramce „Efektywność ekonomiczna”. 

Kolorem różowym wyróżniony jest prosty czas zwrotu (SPBT – stosunek nakładów do rocznych 

oszczędności), kolorem niebieskim – dynamiczny czas zwrotu (DPBT – czas, po którym NPV osiąga po raz 

pierwszy dodatnią wartość), natomiast kolorem żółtym – wartość NPV dla przyjętej trwałości rozwiązania. 

Uwaga: Przedsięwzięcie optymalizacyjne można uznać za opłacalne jedynie w przypadku uzyskania 

dodatniej wartości NPV. 

 
IV. Ramka „Podsumowanie” zawiera opisową interpretację wyników optymalizacji systemu wentylacji. 

d) Zakładka „Ciepło” prezentuje szczegółowe wyniki obliczeń dla ulepszenia systemu grzewczego 

 
I. Ramka „Źródła ciepła” informuje o rodzajach systemów grzewczych w stanie 

projektowym/aktualnym i docelowym. 

II. Ramka „Efektywność ekonomiczna” przedstawia porównanie: zapotrzebowania na energię 

końcową oraz rocznych kosztów eksploatacji – razem, oraz osobno dla ogrzewania i wentylacji oraz 



  

 

 

ciepłej wody użytkowej. Dodatkowo, podzakładka CHP prezentuje porównanie ilości produkowanej 

energii elektrycznej oraz osiąganych z tego tytułu dochodów. 

III. Ramka „Nakłady” w budynkach nowych przedstawia porównanie nakładów inwestycyjnych, a w 

przypadku termomodernizacji – same nakłady inwestycyjne w stanie docelowym. 

IV. Tabelka „Wykres NPV – czas” przedstawia zmienność z czasie wskaźnika NPV. Kolorem różowym 

wyróżniony jest prosty czas zwrotu (SPBT – stosunek nakładów do rocznych oszczędności), kolorem 

niebieskim – dynamiczny czas zwrotu (DPBT – czas, po którym NPV osiąga po raz pierwszy dodatnią 

wartość), natomiast kolorem żółtym – wartość NPV dla przyjętej trwałości rozwiązania. 

Uwaga: Przedsięwzięcie optymalizacyjne można uznać za opłacalne jedynie w przypadku uzyskania 

dodatniej wartości NPV. 

 
V. Ramka „Podsumowanie” zawiera opisową interpretację wyników optymalizacji systemu 

grzewczego. 

Uwaga: Dodatkowo możliwy jest wydruk audytu energetycznego do w formatu PDF, który generuje się za 

pomocą przycisku „Drukuj audyt energetyczny”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

PRZYKŁAD WYDRUKU AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU PODDANEGO OPTYMALIZACJI 

  
 

  



  

 

 

  
 

  



  

 

 

 


