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Parametry techniczno-ekonomiczne projektowanej szkoły

Dane o budynku Budynek projektowany

Powierzchnia [m2] 4 048

Kubatura Ve [m3] 22 346,77

A/Ve 0,35

Wskaźnik energii użytkowej EU [kWh/m2rok] 100,87

Wskaźnik energii końcowej EK [kWh/m2rok] 155,44

Wskaźnik energii pierwotnej EP [kWh/m2rok] 253,64Wskaźnik energii pierwotnej EP [kWh/m2rok] 253,64

EP wg WT2008 178,35

Znormalizowane koszty eksploatacyjne [ zł/rok] 165701,00

Znormalizowane koszty eksploatacyjne [zł/m2 mc] 3,41

Zaprojektowana szkoła charakteryzowała się stosunkowo dużym zużyciem energii. 

Zainteresowani efektami budowy szkoły o pasywnej charakterystyce energetycznej w 

Budzowie, zauważyliśmy ogromne rezerwy w zakresie zużycia energii, a co za tym idzie 

i kosztów eksploatacji.  Postanowiliśmy przeanalizować koszty i efekty energetyczno-

ekonomiczne budowy szkoły energooszczędnej lub pasywnej





Poszukiwanie poprawy efektywności energetycznej 

Analizy możliwości poprawy efektywności energetycznej  budynku objęły :

1. Parametry izolacyjne ścian, dachu, podłogi na gruncie.

2. Parametry techniczne okien mające wpływ na zużycie energii przez okna 

(izolacyjność termiczna, przepuszczalność promieniowania słonecznego, 

szczelność) 

3. System wentylacji

4. System grzewczy

5. System przygotowania c.w.u.

6. Oświetlenie.

7. System sterowania i zarządzania energią



Wyniki analizy budowy budynku optymalnego i pasywnego 

Dane
Budynek 

projektowany

Budynek 

optymalny

Budynek 

pasywny

Całkowite koszty budowy                                                                            [zł] 14 168 350 15 585 803 16 712 894

Wzrost kosztów budowy                                                                             [%] - 11% 21%

Powierzchnia                                                                                                [m2] 4 048 4 048 4 048

Energia użytkowa – EU                                                               [kWh/m2rok] 100,87 27,30 14,59

Energia końcowa – EK                                                                 [kWh/m2rok] 155,44 40,69 17,71

Energia nieodnawialna pierwotna – EP                                   [kWh/m2rok] 253,64 122,07 106,39

Wskaźnik kosztów ulepszeń mających wpływ na zużycie energii [zł/m2] 552 902 1 180

Wzrost kosztów inwestycji mających wpływ na zużycie energii   [zł/m2] 350 629

Wzrost kosztów ulepszeń mających wpływ na zużycie energii      [%] 63% 114%

Roczne koszty eksploatacyjne                                                            [ zł/rok] 167839 90 596 77 864

Koszty eksploatacyjne                                                                      [zł/m2 mc] 3,46 1,86 1,60

Roczne oszczędności  kosztów eksploatacyjnych                           [zł/rok] - 77 243 89 975

SPBT 18,35 28,28



Ostatecznie zaprojektowany został budynek szkoły 

o radykalnie obniżonym zapotrzebowaniu na energię

• Ostatecznie zwiększono powierzchnię użytkową do 4715 m2.

• Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową na cele ogrzewania i wentylacji wynosi 

8,94 kWh/(m2
・rok),

• roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do chłodzenia 9,97 kWh/(m2
・rok), • roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do chłodzenia 9,97 kWh/(m2
・rok), 

• Roczne zapotrzebowanie na energię nieodnawialna pierwotną wyniosło 75,75 

kWh/(m2
・rok),

• Zaprojektowany budynek spełnia wymogi stawiane budynkom o pasywnej 

charakterystyce energetycznej.

• Przewidywane koszty budowy oszacowano w wysokości niespełna 20 mln. zł, 

• przewidywane koszty budowy wynoszą 4 242 zł na 1 m2 p.u. 











Zużycie energii w istniejących budynkach 





Zużycie energii w budynkach zaprojektowanych zgodnie z zasadami 

zrównoważonego budownictwa

Zakończenie budowy w kwietniu 2013.
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