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Podstawowe definicje 
System ogrzewczego na c.o. i c.w.u. to system lub systemy techniczne zapewniający dostawę 
energii użytkowej na potrzeby ogrzewania, wentylacji pomieszczeń oraz ciepłej wody w 
budynku, lokalu mieszkalnym lub części budynku stanowiącej samodzielną całość 
techniczno-użytkową. Złożony system techniczny to wykorzystujący więcej niż jeden rodzaj 
źródła energii. 
 
Emisji – rozumie się przez to wprowadzane w wyniku działalności człowieka, bezpośrednio 
lub pośrednio do powietrza, gazy cieplarniane lub inne substancje; 
  
Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku dla systemu 
ogrzewczego Qk,H wyznacza się według wzoru: 
 



Wyznaczenie sprawności systemy c.o. 



Średnia sezonowa sprawność wytwarzania 
ciepła na c.o. 



Średnia sezonowa sprawność wytwarzania ciepła na c.o. 

Typ urządzenia 
średnia sezonowa 

sprawność wytwarzania wg 
RMI z 2008 

średnia sezonowa 
sprawność wytwarzania 

RMIiR z 2014 

Kotły węglowe wyprodukowane:     

a) przed 1980 r., 0,65 - 0,75 0,6 

b) w latach 1980-2000, 0,50 - 0,65 0,65 

c) po 2000 r. 0,82 0,82 

Piece kaflowe 0,6-0,7 0,8 

Kotły niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub 
płynne z zamkniętą komora spalania i palnikiem 
modulowanym 

    

- do 50 kW 0,87-0,91 0,87 

- 50-120 kW 0,91-0,97 0,91 

- 120-1200 kW 0,94-0,98 0,94 

Kotły gazowe kondensacyjne     

- do 50 kW   (70/55 st. C) 0,91-0,97 0,91 

- do 50 kW   (55/45 st. C) 0,94-1,00 0,94 

- 50-120 kW (70/55 st. C) 0,91-0,98 0,92 

- 50-120 kW (55/45 st. C) 0,95-1,01 0,95 

- 120-1200 kW (70/55 st. C) 0,92-0,99 0,95 

- 120-1200 kW (55/45 st. C) 0,96-1,02 0,98 



Średnia sezonowa sprawność wytwarzania ciepła na c.o. 

Typ urządzenia 

średnia sezonowa 
sprawność 

wytwarzania wg 
RMI z 2008 

średnia sezonowa 
sprawność 

wytwarzania RMIiR z 
2014 

Pompy ciepła woda/woda w nowych/istniejących budynkach 3,8/ 3,5   

Pompy ciepła glikol/woda w nowych/istniejących budynkach 3,5/ 3,3   

Pompy ciepła powietrze/woda w nowych/istniejących budynkach 2,7/ 2,5   

Pompy ciepła typu woda/woda, sprężarkowe, napędzane elektrycznie: 
  

  

a) 55/45˚C, 3,6 
b) 35/28˚C 4 

Pompy ciepła typu glikol/woda, sprężarkowe, napędzane elektrycznie: 
  

  

a) 55/45˚C, 3,5 
b) 35/28˚C 4 

Pompy ciepła typu bezpośrednie odparowanie w gruncie/woda, 
sprężarkowe, napędzane elektrycznie: 

  
  

a) 55/45˚C, 3,5 
b) 35/28˚C 4 
Pompy ciepła typu powietrze/woda, sprężarkowe, napędzane 
elektrycznie: 

  
  

a) 55/45˚C, 2,6 
b) 35/28˚C 3 



Średnia sezonowa sprawność wytwarzania ciepła na c.o. 

Typ urządzenia 

średnia sezonowa 
sprawność 

wytwarzania wg 
RMI z 2008 

średnia sezonowa 
sprawność 

wytwarzania RMIiR 
z 2014 

Pompy ciepła typu powietrze/woda, sprężarkowe, napędzane 
gazem: 

  
  

a) 55/45˚C, 1,3 

b) 35/28˚C 1,4 
Pompy ciepła typu powietrze/woda, absorpcyjne, napędzane 
gazem: 

  
  

a) 55/45˚C, 1,3 
b) 35/28˚C 1,4 

Pompy ciepła typu glikol/woda, sprężarkowe, napędzane gazem: 

  

  

a) 55/45˚C, 1,4 

b) 35/28˚C 1,6 

Pompy ciepła typu glikol/woda, absorpcyjne, napędzane gazem: 
  

  

a)       55/45˚C, 1,4 
b)      35/28˚C 1,6 



Średnią sezonową sprawność regulacji i 
wykorzystania ciepła  

Średnią sezonową sprawność regulacji i wykorzystania ciepła w przestrzeni 
ogrzewanej ηH,e wyznacza się według wzoru: 



Wartości obliczeniowej średniej sezonowej sprawności 
regulacji i wykorzystania ciepła w przestrzeni ogrzewanej ηH,e′ 



WT2008 



Średnią sezonową 
sprawność przesyłu 

ciepła ze źródła ciepła 



W przypadku braku danych do obliczeń przyjmuje się wartości średniej 
sezonowej sprawności przesyłu ciepła ze źródła ciepła do przestrzeni 

ogrzewanej budynku ηH,d określone w tabeli poniżej 



Sprawność przesyłu ciepła wg RMI 2008 



Średnią sezonową sprawność akumulacji ciepła w elementach 
pojemnościowych systemu ogrzewczego ηH,s 



W przypadku braku danych do obliczeń według wzoru  przyjmuje się wartości średniej 
sezonowej sprawności akumulacji ciepła w elementach pojemnościowych systemu 
ogrzewczego ηH,s określone w tabeli poniżej 

Sprawności akumulacji wg WT2008: 



Lp 
Warunki 

techniczne 
Typ źródła ciepła 

Sprawności systemu grzewczego na c.o. 
(hH,tot2008 - 

hH,tot2014)/ hH,tot2008 hH,g hH,e hH,d hH,s hH,tot 

1 

WT 2008 gaz kondensacyjny 55/45 do 50 kW 0,97 0,97 0,98 0,99 0,913 

15% 

WT 2014 gaz kondensacyjny 55/45 do 50 kW 0,91 0,93 0,96 0,95 0,772 

2 
WT 2008 Piec kaflowy 0,7 0,8 1 1 0,560 

0% 
WT 2014 Piec kaflowy 0,8 0,7 1 1 0,560 

3 
WT 2008 gruntowa pompa ciepła 35/28 3,8 0,97 0,98 0,99 3,576 

5% 
WT 2014 gruntowa pompa ciepła 35/28 4 0,93 0,96 0,95 3,393 

4 
WT 2008 gruntowa pompa ciepła 55/45 3,5 0,97 0,98 0,99 3,294 

10% 
WT 2014 gruntowa pompa ciepła 55/45 3,5 0,93 0,96 0,95 2,969 



Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do 
budynku dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej Qk,W 



Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dostarczaną do 
budynku dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej QW,nd 





Warunki techniczne RMI 2008 RMIiR 2014 

Rodzaj budynku 
Af 

projektow
ana liczba 
użytkowni

ków 

jdnostkowe 
obl. zużycie 

wody 

dobowe 
zużycie wody 

D2008 
Vwi 

dobowe 
zużycie 
D2014 

obliczeniowa 
liczba 

użytkowników 
przy zużyciu wody 

wg 2008 

m2 Os. l/os m3/dobę dm3/m2·dzień m3/dobę Os.  

mieszkanie 50 4 38,4 153,6 1,6 80 2,08 

Mały domek 
jednorodzinny 

98 4 35 140 1,4 137,2 3,92 

Średni domek 
jednorodzinny 

130 5 35 175 1,4 182 5,20 

Duży dom 
jednorodzinny 

250 5 35 175 1,4 350 10,00 

Rezydencja 500 5 35 175 1,4 700 20,00 

Szkoła 800 150 8 1200 0,8 640 80 

Duża szkoła z salą 
gimastyczną 

4715 265 8 2120 0,8 3772 471,5 

Hala sportowa 707 180 8 1440 0,25 176,75 22,1 



Wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii 
pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii lub 

energii dla systemów technicznych wi 
Rozporządzenie: RMI 2008 RMIiR 2014 

Lp. Sposób zasilania budynku w energię Rodzaj nośnika energii lub energii Wi Wi 

1 

Miejscowe wytwarzania energii 

Olje op. 1,1 1,1 

2 Gaz ziemny 1,1 1,1 

3 Gaz płynny 1,1 1,1 

4 Węgiel kam. 1,1 1,1 

5 Węgiel brunatny 1,1 1,1 

6 
ciepło sieciowe z CHP 

Węgiel kam. Lub gaz (*) 0,8 0,8 

7 Biomasa biogaz 0,15 0,15 

8 
Ciepło sieciowe z ciepłowni lokalnej 

Węgiel kam 1,3 1,3 

9 Gaz lub olej op. 1,2 1,2 

10 Sięć elektroenergetyczna energia elektryczna 3 3 

11 

Lokalne odnawialne źródła energii 

Energia słoneczma 0 lub 0,7 0 

12 Energia witrowa - 0 

13 Energia geotermalna - 0 

14 Biomasa  0,2 0,2 

15 Biogaz 0,5 0,5 

(*)W przypadku braku danych o wytwarzaniu ciepła w kogeneracji przyjmuje się wi=1,2. 



Podsumowanie 

• Nowe rozporządzenie wyznacza sprawności na c.o. niższe od RMI 
2008, co będzie miało istotny wpływ na wyniki EK i EP 

• Rozszerzono ilość rodzajów źródeł wytwarzania energii  
• Nie określono sposobu wyznaczania sprawności średniorocznych 

wywarzania energii a odsyłanie do producenta nie będzie 
skutkować pozytywną odpowiedzią  

• Obliczanie sprawności składowych a co za tym idzie i całkowitych 
przy złożonych systemach grzewczych będzie prowadziło do 
błędnych wyników, zniżonych wartości obliczeniowych, 

• Zużycie wody obliczane w oparciu o wskaźniki powierzchniowe są 
obarczone dużym błędem, wyniki będą różne i nie będą miały wiele 
wspólnego z projektowanym zużyciem wody 


