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Trwa dążenie w Polsce  do osiągnięcia celu głównego określonego w art. 9 ust. 1 
dyrektywy 2010/31/UE o charakterystyce energetycznej budynków 
 który stanowi, aby: 
• do dnia 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki były budynkami o niemal 

zerowym zużyciu energii  
• po dniu 31 grudnia 2018 r. nowe budynki zajmowane przez władze publiczne 

oraz będące ich własnością  
były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii. 

USTAWA  
z dnia 29 sierpnia 2014 r.  

o charakterystyce energetycznej budynków  
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Rozporządzenia 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 

27 lutego 2015 r. 
w sprawie metodologii wyznaczania 

charakterystyki energetycznej 
budynku lub części budynku oraz 

świadectw charakterystyki  

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I 

GOSPODARKI MORSKIEJ  
z dnia 5 lipca 2013 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

USTAWA  
z dnia 29 sierpnia 2014 r.  

o charakterystyce 
energetycznej budynków  

ROZPORZĄDZENIEMINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 
z dnia 3 września 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu 
energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także 

algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 
z dnia 5 lipca 2013 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

ROZPORZĄDZENIEMINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 
z dnia 3 września 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego 
oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności 

przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 

„maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła U po termomodernizacji 
jest przyjmowana zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi” 

„1a. Wymagania minimalne, o których mowa w ust. 1, uznaje się za spełnione dla 
budynku podlegającego przebudowie, jeżeli przegrody oraz wyposażenie techniczne 
budynku podlegające przebudowie odpowiadają przynajmniej wymaganiom 
izolacyjności cieplnej określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia oraz powierzchnia 
okien odpowiada wymaganiom określonym w pkt 2.1. załącznika nr 2 do rozporządzenia.” 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA  
I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA  
I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

Zatem po 2020r- EPH+W=45kWh/m2 

= 25kWh/m2- jeżeli cały budynek jest klimatyzowany 

= 50kWh/m2- jeżeli czas pracy jest większy od 2500h np.  
 budynek pracuje na 2 zmiany.   
Przykładowo Hala sportowa Jaskółka w Tarnowie jest czynna od 7.00-23.00 

EPH+W=45kWh/m2 < EPL=50kWh/m2  ! 
 
Dopuszczany wskaźnik energii pierwotnej na ogrzewanie i podgrzewanie ciepłej 
wody jest mniejszy od energii na oświetlenie 
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Hala Sportowa Jaskółka w Tarnowie 
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Hala Sportowa Jaskółka w Tarnowie 

Kubatura i powierzchnia rośnie  ok. 2 krotnie ! 

Charakterystyka energetyczna istniejącego budynku: 

Porównane budynków stary – nowy: 



2016-11-24 

10 

Projekt nowego budynku: 
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Ponad 10 krotna poprawa współczynników U dla ścian 



W projekcie zastosowano wentylację mechaniczną - 

 odzysk ciepła ok 68 % 

      Ogrzewanie- zasilanie z węzła cieplnego MPEC 
 
 
 
 
 
 
 
Każdy rekuperartor zawiera dwa wentylatory: nawiewny i wywiewny, 
zadaniem których jest dostarczanie powietrza świeżego oraz 
odbieranie powietrza zużytego. Sercem urządzenia jest wymiennik 
ciepła, gdzie dwa strumienie powietrza ( świeże i zużyte ) 
przepływają w sąsiadujących komorach.   
Powietrza zużyte i świeże nigdy nie miesza się, natomiast ciepło z 
powietrza zużytego przenoszone jest na powietrza świeże. 
Rekuperator ma zastosowanie również podczas klimatyzowania 
pomieszczeń, w tej sytuacji ogranicza on napływ gorącego 
powietrza.  
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      „Stara hala”- EP=820,8+131,1=951,9kWh/m2 

Projekt: EPH+W=139,41>dopuszczlane:45kWh/m2 

 
EPc=70,3>dopuszczlane:25kWh/m2 

 
EPL=59,55>dopuszczlane:50kWh/m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To oznacza  
brak pozwolenia na budowę! 
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Stan wg. projektu nowego budynku: 
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Zestawienie zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania: 
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Co robić? 

Dalsze docieplanie przegród zewnętrznych  
problemu nie rozwiąże, bo jak widać z zestawienia  

zużycia energii problem leży gdzie indziej 
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Docieplamy przegrody wewnętrzne  
miedzy różnymi strefami temperaturowymi 
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Inne drobne zmiany np. lepsze okna i drzwi: 
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Oświetlenie 

EPL=59,55 ma być<50kWh/m2 

Hala sportowa Jaskółka w Tarnowie  
jest czynna od 7.00-23.00 
 

Słońce świeci przez większość tego czasu! 
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Oświećmy halę słońcem  
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Rozmieszczenie urządzeń na dachu hali: 
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Symulacja poziomu oświetlenia hali w warunkach 
 jesienno- zimowych: 

W lecie wyniki są ok. 2 x wyższe 
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Czas zwrotu inwestycji: 
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Ogrzewanie i klimatyzacja: 
1. Centrale wentylacyjne z wysokosprawnym 2 stopniowym odzyskiem ciepła: 
a) wymiennik rotacyjny 
b) Drugi stopień odzysku -wbudowana pompy ciepła powietrze- powietrze 
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Czas zwrotu inwestycji w centrale wentylacyjne: 
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Przygotowanie c.w.u: 

Ponieważ powietrze wyrzucane z wentylacji ma w zimie temperaturę ok. 10oC ( już po 
odzysku w centralach wentylacyjnych) audyt przewiduje odejście od koncepcji 
ogrzewania wody użytkowej z węzła cieplnego i dalszy odzysk ciepła z usuwanego 
powietrza wentylacyjnego dla przygotowania c.w.u. 

Klimatyzacja: 

Wysokosprawne centrale wentylacyjne z wbudowanymi pompami ciepła służą 
również do zmniejszenia zapotrzebowania na energię chłodu  mimo to 
wartości są znaczne. 
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Podsumowując: 
  Ponieważ  energię cieplną w dużej części  zapewniają pompy ciepła wbudowane w centralę 
 i pompa ciepła  do cwu przewidywane zużycie energii elektrycznej w obiekcie jest znaczne: 
 

Ponieważ energia z sieci oznacza współczynnik w=3 przy przeliczeniu na EP  
zastosowano wysokowydajne panele fotowoltaiczne o mocy 325Wp  

( przeciętnie montowane obecnie panele mają moc 250Wp) 
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Uzysk energii z instalacji fotowoltaicznej: 
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Rozmieszczenie paneli na dachu: 
 Jak widać wykorzystano wszystkie możliwe kierunki: 

Nie tylko południe, ale też wschód i zachód 
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Trigeneracja: 

Rodzaj obszaru 
Struktura 

mocy 

Struktura 

produkcji 

podstawowy – całoroczny 4,7% 20,2% 

podstawowy – sezon grzewczy 13,5% 30,4% 

uzupełniający – sezon grzewczy 47,3% 48,0% 

szczyt – sezon grzewczy 30,4% 1,3% 

rezerwa mocy 4,1% 0% 

RAZEM 100,0% 100,0% 

Źródło:  
dyr. Tadeusz Sieńczak MPEC S.A. w Tarnowie 
Możliwości zastosowania kogeneracji gazowej w miejskich systemach ciepłowniczych 



2016-11-24 

36 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Struktura mocy zainstalowanej Struktura produkcji

rezerwa mocy

moc szczytowa

moc uzupełniająca w sezonie grzewczym

moc podstawowa wykorzystywana w sezonie
grzewczym

moc podstawowa wykorzystywana cały rok

Trigeneracja: 
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Możliwości zastosowania kogeneracji gazowej w miejskich systemach ciepłowniczych 
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Trigeneracja: Zalety takiego rozwiązania: 
  1.Układ trigeneracyjny  
jest tak dobrany, że w 
sezonie grzewczym pokrywa 
1/3 mocy grzewczej 
natomiast produkuje 
większość energii cieplnej 
2. Trigeneracja oznacza że w 
sezonie chłodniczym woda 
lodowa jest 
przygotowywana w 
agregacie absorbcyjnym 
zasilanym ciepłem z 
kogeneracji. Pozwala to na 
pracę układu przez 
większość roku.  
Zatem  pkt1 i 2 powodują 
dobry czas zwrotu 
inwestycji 
Przy kogeneracji 
współczynnik w=0,8, a nie 
jak ciepło sieciowe w=1,3 
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Zalety takiego rozwiązania: 
  1.Układ trigeneracyjny  jest tak dobrany, że w sezonie grzewczym pokrywa 1/3 mocy 
grzewczej natomiast produkuje większość energii cieplnej. 
2. Trigeneracja oznacza że w sezonie chłodniczym woda lodowa jest przygotowywana w 
agregacie absorbcyjnym zasilanym ciepłem z kogeneracji. Pozwala to na pracę układu 
przez większość roku.  
Zatem  pkt1 i 2 powodują dobry czas zwrotu inwestycji, a zabezpieczeniem reszty mocy 
jest istniejący węzeł MPEC 
3. Przy kogeneracji współczynnik w=0,8, a nie jak ciepło sieciowe w=1,3 co pozwala 
uzyskać dobry współczynnik Ep do ogrzewania i klimatyzacji. 
4. Jest pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną obiektu z własnych źródeł 
5.  Układ trigeneracyjny ma nadwyżkę możliwości produkcji zarówno energii 
elektrycznej jak i cieplnej. Ponieważ w niedalekiej odległości jest basen kryty tego 
samego Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji planowane jest po wybudowaniu 
budynku połączenie energetyczne z basenem, gdzie zostanie przekazana nadwyżka 
ciepła i energii elektrycznej . Energia elektryczna oprócz istniejących potrzeb basenu 
zostanie wykorzystana do zasilania pompy ciepła odzyskującej ciepło z wody 
wymienianej w basenie. 
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Basen i Hala Sportowa Jaskółka w Tarnowie 
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Wyniki audytu: 
EPH+W=26,24<dopuszczlane:45kWh/m2 
EPc=5,91<dopuszczlane:25kWh/m2 
EPL=2<dopuszczlane:50kWh/m2 
Razem: EP=34,15<dopuszczlane:120kWh/m2 



41 



Tomasz Sumera       (+48) 722 835 531 
 

tomasz.sumera@op.pl 
www.eco-doradztwo.eu 

 

Dziękuję za uwagę  

i zapraszam do współpracy 

42 


