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Audyt efektywności energetycznej 
instalacji ciepłej wody użytkowej 

 

Dla przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej  

przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy  

z dnia 13.10.2017 r. o efektywności energetycznej. 

 

SP ZOZ "REPTY"  

Górnośląskie Centrum Rehabilitacji  

im. gen. Jerzego Ziętka 

 

Adres budynku ulica: Śniadeckiego 1 

kod pocztowy: 42-604 

gmina: Tarnowskie Góry 

powiat: tarnogórski 

województwo: Śląskie 

Wykonawca audytu imię i nazwisko: mgr inż. Tomasz Śliwiński 

data sporządzenia audytu: 20.05.2020 
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KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ  
Data wykonania  

20.05.2020 r. 

Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej   

Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności 

energetycznej:  
Obniżenie zużycia energii cieplnej na potrzeby podgrzewu ciepłej wody 

użytkowej 

Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efek-

tywności energetycznej (max. 250 znaków):  
Montaż perlatorów kaskadowych o zmniejszonym przepływie na punktach 

poboru wody w budynkach A, B, C, D, E, F, G, J, K, L, M, N, O, P, R 

Dane podmiotu, u którego będzie realizo-

wane/zostało zrealizowane1 przedsięwzięcie 

służące poprawie efektywności energetycznej, 

lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL 

albo nazwa): 

SP ZOZ "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego 

Ziętka ul. Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry,  

NIP 645-000-93-46 

Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsię-

wzięcia służącego poprawie efektywności ener-

getycznej: ∗∗  

Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia 

służącego poprawie efektywności  

energetycznej: ∗∗∗  

Wyrażony w latach  

kalendarzowych okres  
uzyskiwania oszczędności  

energii:  

01.2021 - 12 

Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej   

Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej 

do zaoszczędzenia: ∗∗ 418,800 MWh/rok  36,010 toe/rok  

Średnioroczna ilość energii pierwotnej 

planowanej do zaoszczędzenia: ∗∗ 450,629 MWh/rok  39,611 toe/rok  

Średnioroczna ilość zaoszczędzonej  

energii finalnej: ∗∗∗ 
– MWh/rok  – toe/rok  

Średnioroczna ilość zaoszczędzonej  

energii pierwotnej: ∗∗∗ 
– MWh/rok  – toe/rok  

Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej  

Imię i nazwisko:  Tomasz Śliwiński 

Nr telefonu:  +48 883 797 577 

Podpis:   

 

 
∗ Niepotrzebne skreślić. 
∗∗ W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej. 
∗∗∗ W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej. 
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1. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZY-
STANE W OPRACOWANIU AUDYTU 

W zakresie opracowania audytu efektywności energetycznej za podstawę prawną niniejszego 

audytu energetycznego służyły następujące akty prawne: 

Ustawy: 

• Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej 

Rozporządzenia: 

• Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego za-

kresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania osz-

czędności energii. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodo-

logii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw 

charakterystyki energetycznej 

Dokumenty w postaci elektronicznej dostarczone przez SP ZOZ "REPTY" Górnośląskie Cen-

trum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka 

• Zużycie i opłaty - ciepło (2012 -2019).ods 

• Odprowadzanie ścieków i pobór wody w 2015 r..ods 

• Ciepło z solarów..ods GCR „REPTY” 

• Ciepło z solarów cwu..odt GCR „REPTY” 

Inne: 

• Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2017 do raportowania w ramach 

Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2020 

  



5 z 12 

2. INWENTARYZACJA BUDYNKÓW 

SPZOZ „Repty” to kompleks budynków o zróżnicowanych kształcie i przeznaczeniu. Wizje 

lokalne odbyły się trzykrotnie w celu uzupełnienia danych dotyczących punktów poboru ciepłej wody 

użytkowej. W tym czasie udało się zinwentaryzować cały kompleks budynków. Poniżej przedstawiono 

rzut z góry całego kompleksu. 

 

Rys. 2.1 Rozkład budynków na terenie kompleksu SP ZOZ „REPTY” 

Inwentaryzację punktów poboru ciepłej wody użytkowej przeprowadzono podczas trzech wizji 

lokalnych w dniach 23.01.2020, 03.02.2020, 25.02.2020. 

Podczas inwentaryzacji zliczono punkty poboru ciepłej wody użytkowej z podziałem na baterie 

umywalkowe oraz baterie prysznicowe. 

Tabela 2.1 Liczba punktów poboru ciepłej wody użytkowej 

Typ punktu poboru c.w.u. Liczba punktów poboru [szt.] 

Perlatory kaskadowe 578 

Reduktory prysznicowe 109 

Razem 687 

W stanie przed modernizacją punktu poboru wody w budynkach A, B, C, D, E, F, G, J, K, L, 

M, N, O, P, R kompleksu SP ZOZ "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Zięt-

ka nie są wyposażone w reduktory prysznicowe lub perlatory kaskadowe o zmniejszonym przepływie. 
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3. OBLICZENIA OSZCZĘDNOŚCI ENERGII 

Modernizacja lub wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie urządzeń i 

armatury powodującej redukcję zużycia wody została przeanalizowana dla budynków A, B, C, D, E, F, 

G, J, K, L, M, N, O, P, R kompleksu SP ZOZ "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. 

Jerzego Ziętka. W analizę nie brano pod uwagę budynków T – transformatorowi, W – Wymiennikowni, 

S – nowy obiekt powstały w roku 2019.  

Obliczenia oszczędności zostały przeprowadzone w sposób uproszczony na podstawie ROZ-

PORZĄDZENIA MINISTRA ENERGII z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego za-

kresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności 

energii. 

∆𝑸𝟎 – ilość zaoszczędzonej energii finalnej, wyrażonej w [GJ/rok]: 

∆𝑄0 = 0,0036 ∙ (𝑘0 ∙ 𝑄𝐻,𝑊
0 − 𝑘1 ∙ 𝑄𝐻,𝑊

1 ) 

𝑘0, 𝑘1 – współczynniki korekcyjne z uwagi na zastosowanie urządzeń i armatury powodującej redukcję 

zużycia wody odpowiednio dla stanu przed i po modernizacji, przyjmowane na podstawie danych za-

wartych w tabeli nr 5; w przypadku braku urządzeń i armatury powodującej redukcję zużycia wody 

przyjmuje się 𝑘0  =  𝑘1 =  1,00, 

𝑄𝐻,𝑊
0 , 𝑄𝐻,𝑊

1  – zapotrzebowanie na energię finalną do przygotowania ciepłej wody użytkowej odpowied-

nio dla stanu przed i po modernizacji, obliczoną zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 

15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, wyrażoną 

w [kWh/rok]. 

𝑸𝑾,𝒏𝒅 – roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do przygotowania ciepłej wody  

użytkowej [𝒌𝑾𝒉/𝒓𝒐𝒌]: 

𝑄𝑊,𝑛𝑑 = 𝑉𝑊𝑖 ∙ 𝐴𝑓 ∙ 𝑐𝑤 ∙ 𝜌𝑤 ∙ (𝜃𝑤 ∙ 𝜃0) ∙ 𝑘𝑅 ∙ 𝑡𝑅/3600 

𝑉𝑊𝑖 –  jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową [𝑑𝑚3 /(𝑚2  ·  𝑑𝑜𝑏𝑎)], 

𝐴𝑓 – powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza (powierzchnia ogrzewana) [𝑚], 

𝑐𝑤 – ciepło właściwe wody (jest równe 4,19) [𝑘𝐽/(𝑘𝑔 ·  𝐾)], 

𝜌𝑤 – gęstość wody (jest równa 1) [𝑘𝑔/𝑑𝑚3], 

𝜃𝑤 – obliczeniowa temperatura ciepłej wody użytkowej w zaworze czerpalnym (jest równa 55) [°𝐶],  

𝜃0 – obliczeniowa temperatura wody przed podgrzaniem (jest równa 10) [°𝐶], 

𝑘𝑅 – współczynnik korekcyjny ze względu na przerwy w użytkowaniu ciepłej wody użytkowej [– ], 

𝑡𝑅 – liczba dni w roku (jest równa 365) [𝑑𝑜𝑏𝑎]. 

𝑸𝑯,𝑾 – zapotrzebowanie na energię finalną do przygotowania ciepłej wody użytkowej [kWh/rok]: 

𝑄𝐻,𝑊 = 𝑄𝑊,𝑛𝑑/𝜂𝑊,𝑡𝑜𝑡 

𝑄𝑊,𝑛𝑑 – roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do przygotowania ciepłej wody użytkowej 

[𝑘𝑊ℎ/𝑟𝑜𝑘] 

𝜂𝑊,𝑡𝑜𝑡 – średnia roczna sprawność całkowita systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej [– ] 

  



7 z 12 

Modernizacja nie przyczynia się do zwiększenia sprawności systemu c.w.u., a jedynie do zmniejszenia 

zużycia ciepłej wody użytkowej, dlatego obliczeniowe zapotrzebowanie na energię finalną do przygo-

towania ciepłej wody użytkowej 𝑄𝑊,𝑛𝑑.przed i po modernizacji przyjęto za równe 𝑄𝐻,𝑊
0 =  𝑄𝐻,𝑊

1 . 

𝜼𝑾,𝒕𝒐𝒕 – średnia roczna sprawność całkowita systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej [−]: 

𝜂𝑊,𝑡𝑜𝑡 = 𝜂𝑊,𝑔 ∙ 𝜂𝑊,𝑠 ∙ 𝜂𝑊,𝑑 ∙ 𝜂𝑊,𝑒 

𝜂𝑊,𝑔 – średnia roczna sprawność całkowita systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej [−], 

𝜂𝑊,𝑠 – średnia roczna sprawność akumulacji ciepła w elementach pojemnościowych systemu przygoto-

wania ciepłej wody użytkowej [−] 

𝜂𝑊,𝑑 – średnia roczna sprawność przesyłu ciepła ze źródła ciepła do zaworów czerpalnych [−], 

𝜂𝑊,𝑒 – średnia roczna sprawność wykorzystania ciepła (przyjmuje się 1,0) [−]. 

 

𝑉𝑊𝑖 –  jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową zostało przyjęte na poziomie 

1 𝑑𝑚3 /(𝑚2  ·  𝑑𝑜𝑏𝑎), co przekłada się na roczne zużycie ciepłej wody 𝑽𝑪𝑾w wysokości: 

𝑉𝐶𝑊 = 𝑉𝑊𝑖 ∙ 𝐴𝑓 ∙ 𝑘𝑅 ∙ 𝑡𝑅 / 3600 =  1,0 ∙ 36 874 ∙ 1 ∙ 365 / 3600 = 13 459
𝑚3

𝑟𝑜𝑘
 

Wartość ta jest w przybliżeniu równa średniej trzyletniej rzeczywistego zużycia c.w.u. dla kompleksu 

GCR „REPTY” wynoszącej 13 870 𝑚3/𝑟𝑜𝑘 (bez nowego budynku S4 oraz zużycia ciepłej wody dla 

kuchni, która jest dzierżawiona dla firmy zewnętrznej oraz posiada osobny licznik wody) 

Tabela 3.1 Pobór wody kierowanej na wymienniki c.w.u. 

 Ilość podgrzewanej wody [𝑚3] 

Rok 2017 2018 2019 Średnia trzyletnia 

Styczeń 1 760 956 893 1 203 

Luty 1 312 1 057 1 072 1 147 

Marzec 1 625 1 228 1 061 1 305 

Kwiecień 1 601 1 165 1 184 1 317 

Maj 359 1 059 1 140 853 

Czerwiec 1 178 1 118 950 1 082 

Lipiec 1 558 1 241 954 1 251 

Sierpień 1 440 1 110 798 1 116 

Wrzesień 1 425 1 076 1 273 1 258 

Październik 1 507 1 113 810 1 143 

Listopad 1 151 1 241 1 045 1 146 

Grudzień 1 182 1 169 800 1 050 

Razem 16 098 13 533 11 980 13 870 

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do przygotowania ciepłej wody użytkowej: 

𝑄𝑊,𝑛𝑑 = 1,0 ∙ 36874 ∙ 4,19 ∙ 1 ∙ (55 − 10) ∙ 1 ∙ 365 / 3600 = 704 915,65 𝑘𝑊ℎ/𝑟𝑜𝑘 

Średnia roczna sprawność całkowita systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej: 

𝜂𝑊,𝑡𝑜𝑡 = 0,990 ∙ 0,850 ∙ 0,700 ∙ 1,000 = 0,589 

Zapotrzebowanie na energię finalną do przygotowania ciepłej wody użytkowej 

 
4 Budynek S jest nowym budynkiem, który rozpoczął działanie w roku 2020, którego punkty poboru wody wypo-

sażone są już w perlatory. 
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𝑄𝐻,𝑊 =  704 915,65/0,589 = 1 196 800,76 𝑘𝑊ℎ/𝑟𝑜𝑘 

𝑄𝐻,𝑊
0 =  𝑄𝐻,𝑊 =  1 196 800,76 𝑘𝑊ℎ/𝑟𝑜𝑘 

𝑄𝐻,𝑊
1 =  𝑄𝐻,𝑊 =  1 196 800,76 𝑘𝑊ℎ/𝑟𝑜𝑘 

Tabela 3.2 Współczynniki korekcyjne 𝒌𝟎 i 𝒌𝟏 z uwagi na zastosowanie urządzeń i armatury powodującej 

redukcję zużycia wody odpowiednio dla stanu przed i po modernizacji 

Lp. Rodzaj zastosowanej armatury 
Budynki mieszkalne 

𝑘0, 𝑘1 

Budynki użyteczności 

publicznej 𝑘0, 𝑘1 

1 Reduktory prysznicowe 0,8 0,7 

2 
Perlatory kaskadowe o zmniejszonym 

przepływie 
0,75 0,65 

 

W stanie przed modernizacją brak urządzeń i armatury powodującej redukcję zużycia wody współczyn-

nik korekcyjny przyjmuje się: 

𝑘0 = 1,00 

Rozważono II warianty modernizacji: 

Wariant I 

Zastosowane perlatorów kaskadowe o zmniejszonym przepływie: 

𝑘1 = 0,65 

Ilość zaoszczędzonej energii finalnej: 

∆𝑄0 = 0,0036 ∙ (1,00 ∙  1 196 800,76 − 0,65 ∙  1 196 800,76) = 1 507,97 𝐺𝐽/𝑟𝑜𝑘

= 36,010 𝑡𝑜𝑒/𝑟𝑜𝑘 = 418,800 𝑀𝑊ℎ/𝑟𝑜𝑘 

Wariant II 

Zastosowanie reduktorów prysznicowych: 

𝑘1 = 0,7 

Ilość zaoszczędzonej energii finalnej: 

∆𝑄0 = 0,0036 ∙ (1,00 ∙  1 196 800,76 − 0,7 ∙  1 196 800,76) = 1 292,54 𝐺𝐽/𝑟𝑜𝑘

= 30,866 𝑡𝑜𝑒/𝑟𝑜𝑘 = 358,970 𝑀𝑊ℎ 
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Wyznaczenie współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej oraz emisji CO2: 

Kompleks SP ZOZ "REPTY" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka za-

silany jest w ciepło z sieci ciepłowniczej Veolia Południe Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach (ul. Zagór-

ska 173, 42-600 Tarnowskie Góry). Ciepło jest wytwarzane z węgla kamiennego. Dodatkowo kompleks 

posiada instalację kolektorów słonecznych o powierzchni ok. 200 m2. 

Tabela 3.3 Wyznaczenie współczynnika nieodnawialnej energii pierwotnej 

Rodzaj nośnika 

energii 

Ilość energii 

[MWh] 

Udział nośnika 

energii 

[%] 

Wsk. nakładu nie-

odnawialnej energii 

pierwotnej 𝑤𝑝 

Wskaźnik emisji 

CO2 𝑤𝑒
5 

[kg/GJ] 

Węgiel ka-

mienny 
3 654,890 97,81 1,1 95,07 

Energia sło-

neczna 
81,794 2,19 0 0 

- 3 736,685 100 1,076 92,99 

 

Oszczędność energii pierwotnej: 

Wariant I 

∆𝑄0 ∙ 𝑤𝑝 =  418,800 𝑀𝑊ℎ ∙ 1,076 = 450,629 𝑀𝑊ℎ/𝑟𝑜𝑘 

Wariant II 

∆𝑄0 ∙ 𝑤𝑝 =  358,970 ∙ 𝑀𝑊ℎ 1,076 = 386,252 𝑀𝑊ℎ/𝑟𝑜𝑘 

Redukcja emisji CO2 

Wariant I 

∆𝑄0 ∙ 𝑤𝑒 = 1 507,97 𝐺𝐽 ∙   92,99 𝑘𝐺/𝐺𝐽 =  140 226,13 𝑘𝑔/𝑟𝑜𝑘 

Wariant II 

∆𝑄0 ∙ 𝑤𝑒 = 1 292,54 𝐺𝐽 ∙   92,99 𝑘𝐺/𝐺𝐽 =  120 193,29 𝑘𝑔/𝑟𝑜𝑘 

  

 
5 Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2017 do raportowania w ramach Systemu Handlu 

Uprawnieniami do Emisji za rok 2020 
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4. OCENA OPŁACALNOŚCI 

Koszt ciepła: 

Tabela 4.1 Koszty ciepła 

Nazwa Udział 
Opłaty zmienne 

[zł/MWh] 

Ciepło sieciowe 97,81 136,87 

Ciepło z kolektorów sło-

necznych 
2,19 0,00 

Średni koszt ciepła 100% 133,88 

Nakłady inwestycyjne 𝑁𝑢: 

Wariant I 

Tabela 4.2 Nakłady inwestycyjne Wariant I 

Nazwa 

Jednostkowy koszt 

zakupu  

[zł/szt.] 

Jednostkowy koszt 

montażu  

[zł/szt.] 

Liczba 

sztuk  

[szt.] 

Nakłady in-

westycyjne  

[zł] 

Perlatory kaskadowe o 

zmniejszonym przepływie 
80 18 578 33 524,00 

Reduktory prysznicowe 40 18 109 10 682,00 

Razem - - 687 44 206,00 

Tabela 4.3 Oszczędność kosztów oraz czas zwrotu inwestycji SPBT 

Nakłady inwesty-

cyjne 

Roczne oszczędności energii final-

nej 

Roczne oszczędności kosz-

tów 
SPBT 

44 206,00 418,800 56 068,95 0,79 
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Wariant II 

Tabela 4.4 Nakłady inwestycyjne Wariant II 

Nazwa 

Jednostkowy koszt 

zakupu  

[zł/szt.] 

Jednostkowy koszt 

montażu  

[zł/szt.] 

Liczba 

sztuk  

[szt.] 

Koszt mo-

dernizacji  

[zł] 

Reduktory prysznicowe 40 18 109 10 682,00 

Razem - - 109 10 682,00 

Tabela 4.5 Oszczędność kosztów oraz czas zwrotu inwestycji SPBT 

Nakłady inwesty-

cyjne 

Roczne oszczędności energii final-

nej 

Roczne oszczędności kosz-

tów 
SPBT 

10 682,00 358,970 48 058,89 0,22 

5. WYBÓR OPTYMALNEGO WARIANTU 

Tabela 5.1 Zestawienie wariantów przedsięwzięcia 

 Wariant I Wariant II Jednostka 

Oszczędność energii fi-

nalnej 
418,800 386,252 MWh/rok 

Oszczędność energii 

pierwotnej 
450,629 358,970 MWh/rok 

Redukcja emisji CO2 140 226,13 120 193,29 kg/rok 

Oszczędność kosztów 

energii 
56 068,95 48 058,89 zł/rok 

Nakłady inwestycyjne 44 206,00 10 682,00 zł 

SPBT 0,79 0,22 lat 

Czasy zwrotu dla obydwu wariantów są bardzo krótkie (poniżej roku). Optymalnym wariantem 

jest wariant I ze względu na największą oszczędności energii finalnej. 
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6. PARAMETRY PRZEDSIĘWZIĘCIA SŁUŻĄCEGO 
POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 

 GJ/rok MWh/rok toe/rok 

Średnioroczna 

oszczędność ener-

gii finalnej 

1 507,97 418,800 36,010 

Średnioroczna 

oszczędność ener-

gii pierwotnej: 

1 622,58 450,63 38,747 

 


