
Wiadomo ci Konserwatorskie  Conservation News  26/2009 518 

NAUKA SCIENCE 

 
Karolina Kurtz   

Zbigniew W adys aw Paszkowski  

 

Problemy energetyczne przy przebudowie  
obiektu zabytkowego na przyk adzie budynku  
Starej Dany w Szczecinie 
 

Problems of energy consumption in the rebuild  
of an antique building – the case of Old Dana’s  
building in Szczecin 
 

1. Obiekty zabytkowe  

w wietle dyrektywy EPBD 
 

Z dniem 1 stycznia 2009 r. w Polsce wesz y w y-

cie postanowienia dyrektywy 2002/91/WE w spra-

wie charakterystyki energetycznej budynków [1], 

zwanej w skrócie dyrektyw  EPBD (Energy Per-

formance of Buildings Directive). Do jej g ów-

nych ustale  nale y wprowadzenie systemu oceny 

jako ci energetycznej obiektów budowlanych i ich 

systemów technicznych. Zapisy dyrektywy opie-

raj  si  na za o eniu, e przeprowadzona ocena 

i podj ta poprawa jako ci energetycznej pojedyn-

czego budynku lub systemu technicznego w d u -

szej perspektywie pozytywnie wp ynie na obni e-

nie zu ycia energii, a tym samym ograniczy kon-

sumpcj  nieodnawialnych paliw kopalnych i przy-

czyni si  do poprawy jako ci rodowiska natu-

ralnego. 

Delegacj  dyrektywy w polskim ustawodaw-

stwie stanowi  [2]: nowelizacja ustawy Prawo 

budowlane [9, 10] oraz pakiet aktów wykonaw-

czych dostosowuj cych istniej ce rozporz dze-

nia do nowych wymaga  [6, 7] oraz wprowa-

dzaj cych nowe regulacje [5, 8]. W my l usta-

nowionych zmian dla obiektu budowlanego wy-

konuje si  informacj  o zapotrzebowaniu na ener-

gi  na pokrycie celów u ytkowych zwi zanych 

z jego funkcjonowaniem: 

– charakterystyk  energetyczn  obiektu – stano-

wi c  wymagany element projektu budowlane- 

 

1. Antique objects  

in the light of EPBD directive  
  

The provisions of the directive 2002/91/EC concern-

ing the energy saving features of buildings [1], 

briefly called the EPBD directive (Energy Perform-

ance of Buildings Directive) have came into force in 

Poland since 1
st
 January 2009. Amongst the main 

stipulations of the directive are those introducing the 

system of the assessment of energy saving quality of 

the building objects and their technical systems. The 

provisions of the directive are based on the assump-

tion, that a realized assessment and undertaken im-

provement of the energetic quality of an individual 

building or a technical system in the long run will 

favorably influence on lowering the energy con-

sumption, and the same it will limit the consumption 

of non-renewable mineral fuels and also contribute 

to the improvement of the environment.  

Delegation of the directive in Polish legislation 

is made up by [2]: the amendments of The Build-

ing Act [9, 10] and a packet of executive decrees 

adapting the existing decrees to the new require-

ments [6, 7] and introducing new legal regulations 

[5, 8]. Following the established amendments for 

a building object there is to be prepared informa-

tion concerning its energy demand necessary to 

cover the utility objectives connected with func-

tioning thereof:  

– the energetic profile of the object-making up 

the required element of the constructional design 

 
Praca dopuszczona do druku po recenzjach  Article accepted for publishing after reviews 



Wiadomo ci Konserwatorskie  Conservation News  26/2009 519

go (z wy czeniem obiektów o prostej kon-

strukcji) [7], 

– wiadectwo charakterystyki energetycznej bu-

dynku, lokalu mieszkalnego lub samodzielnej, 

pod wzgl dem techniczno-u ytkowym, cz ci 

budynku – dla obiektów nowych lub istniej -

cych. Sytuacje takie wskazuje Prawo budowla-

ne [9, 10]. 

Wymóg sporz dzenia wiadectwa charakterys-

tyki energetycznej obejmuje obiekty zlokalizowa-

ne zarówno na terenach miejskich, jak i wiejskich. 

Z obowi zku tego zwolnione s  m.in. obiekty 

zabytkowe prawnie chronione z uwagi na trudno-

ci dostosowania istniej cej, chronionej tkanki bu-

dowlanej do wspó czesnych wymaga  zawartych 

w przepisach techniczno-budowlanych. Jednak e 

w przypadku przewidywanych prac budowlanych 

w takich obiektach w dokumentacji projektowej 

nale y zamie ci  charakterystyk  energetyczn  

obiektu wykonan  zgodnie z obowi zuj c  meto-

dologi  w tym zakresie [5, 7]. 

 

2. Projektowa charakterystyka  

energetyczna 
 

W zakresie bilansu energii projektowany / przebu-

dowywany / rozbudowywany obiekt podlega wy-

maganiom Dzia u X warunków technicznych ja-

kim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowa-

nie [4, 6]. W my l obowi zuj cych przepisów do-

pe nione powinno by  co najmniej jedno z dwóch 

kryteriów obejmuj cych wymagania zwi zane  

z izolacyjno ci  ciepln  i inne wymagania w za-

kresie oszcz dno ci energii. Schematyczny opis 

wymaga  przedstawiono w tablicy 1. Jednak e  

w obiektach przebudowywanych, w tym i zabyt-

kowych, dopuszcza si  zwi kszenie redniego 

wspó czynnika przenikania ciep a obudowy nie 

wi cej ni  15% w porównaniu z budynkiem no-

wym charakteryzuj cym si  tak  sam  geometri   

i sposobem u ytkowania. O 15% mo e równie  

by  zwi kszona warto  wska nika rocznego za-

potrzebowania na energi  pierwotn  EP w porów-

naniu z obiektem nowo projektowanym. 

Wielko  zapotrzebowania na energi  na po-

krycie potrzeb u ytkowych – wska nik rocznego 

zapotrzebowania na energi  pierwotn  EP, zdefi-

niowana jest (1) jako zapotrzebowanie na energi  

pierwotn  QP odniesione do pola powierzchni  

o regulowanej temperaturze Af. Rozpatrywane cele 

u ytkowe obejmuj  zu ycie energii na potrzeby 

ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciep ej wo-

dy u ytkowej, ch odu oraz w przypadku budyn-

ków u yteczno ci publicznej – o wietlenia wbudowa-

nego (2). Zapotrzebowanie na nieodnawialn  energi   

(excluding the objects of simple construc-

tion) [7],  

– the certificate of the energetic profile of the 

building, habitable premises or a separate from 

the technical-functional point of view part of 

the building – for newly raised objects or for 

existing ones. The Building Act points out such 

situations [9, 10].  

The requirement to make up such an ener-

getic profile certificate pertains to the objects 

situated both on the municipal grounds and in 

the countryside. Amongst others the listed an-

tique objects under protection of the law are 

exempted from this obligation due to difficulty 

in adaptation of the existing, protected building 

formation to present time requirements included 

in the technical-building legal regulations. Yet 

in the case of foreseen constructional works in 

such objects one should include in the design 

documentation the energetic profile of the ob-

ject done up to the methodology in force per-

taining to that scope of works [5, 7].  

 

2. Design energetic profile  
 

Within the energy balance a newly designed / 

/ rebuilt / extended object undergoes the re-

quirements of Section X of the technical condi-

tions which buildings and their location should 

satisfy [4, 6]. Following the legal regulations in 

force at least one of two criteria stipulating the 

requirements connected with thermal isolation 

and other requirements pertaining to energy 

saving should be met. A schematic description 

of the requirements have been presented in ta- 

ble 1. Yet in the objects rebuilt, in this also the 

antique ones, it is allowed to increase the aver-

age coefficient of heat transmission of the cas-

ing by no more than 15% when compared with  

a new building featuring the same geometry and 

the way of using. The value of the coefficient of 

yearly prime energy EP demand may be also 

increased by 15% in comparison with the newly 

designed object.  

The value of energy demand to cover the utility 

needs – the coefficient of yearly prime energy de-

mand EP, is defined (1) as the prime energy de-

mand QP referred to the area of regulated tempera-

ture Af. The utility purposes taken into considera-

tion include  the energy consumption for the needs 

of heating and ventilation, preparing the warm 

water for utility purposes, cooling and in the case 

of public buildings – built-in lighting (2). The de-

mand for non-renewable prime energy makes up 

the amount of energy balanced for the building –  
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pierwotn  stanowi zbilansowan  dla budynku ener-

gi  u ytkow  i ko cow  oraz dodatkowe nak ady 

energii, zawartej w nieodnawialnych ród ach, do-

starczane do granicy bilansowania obiektu (ener-

gia niezb dna do celów wydobywczych, przetwo-

rzenia i transportu no nika). 

gdzie: EP – wska nik rocznego zapotrzebowania 

na energi  pierwotn  budynku, Af – pole po-

wierzchni o regulowanej temperaturze, QP – zapo-

trzebowanie energii pierwotnej na potrzeby u yt-

kowe budynku; indeksy H – na potrzeby ogrze-

wania i wentylacji, W – do przygotowania ciep ej 

wody u ytkowej, P – na potrzeby ch odzenia, L – na 

o wietlenie wbudowane. 

 

3. Budynek Starej Dany w Szczecinie – 

za o enia i rozwi zania projektowe 
 

Do 2007 r. u zbiegu alei Wyzwolenia i ulicy Od-

zie owej w Szczecinie mie ci y si  zak ady pro-

dukcji odzie owej ZPO DANA. Po przekszta ce-

niach w asno ciowych podj to decyzj  o zmianie 

sposobu u ytkowania obiektu, przekszta caj c go 

na nowe funkcje – biurowe, handlowo-us ugowe  

i gastronomiczne. W nawi zaniu do zakorzenionej 

w szczeci skiej tradycji nazwy zak adów oraz  

w odró nieniu do projektowanej w bezpo rednim 

s siedztwie nowej inwestycji, umownie budynek 

nazwany zosta  Star  Dan . Jest to obiekt o sze-

ciu kondygnacjach nadziemnych, z czego dwie 

znajduj  si  w poddaszu oraz o jednej kondygnacji 

podziemnej, pochodz cy z 1926 r. Budynek kryty 

jest dachem o konstrukcji elbetowej, wzniesionej 

w latach 40. XX w. jako element ochronny przed  

the utility energy and total energy and addi-

tional energy input, enclosed in the non-

renewable sources, delivered to the balancing 

border of the object (energy necessary for min-

ing, processing and transportation of the en-

ergy medium).  

wherein: EP – the coefficient of yearly prime en-

ergy demand of the building, Af  – the area of 

regulated temperature, QP – the prime energy de-

mand for the utility needs of the building; the in-

dices: H – for the needs of heating and ventilation, 

W – for preparing of warm water for utility pur-

poses, P – for the needs of cooling, L – for built-in 

lighting.  

 

3. The Old Dana building in Stettin – 

assumptions and design solutions  
 

Until 2007 on the crossing of the Wyzwolenia 

Alley and Odzie owa Street in Stettin there was  

a clothes manufacturing plant ZPO DANA. After 

the transformation of ownership a decision was 

taken to change the way of using the object, to 

have it transformed to fulfill new functions – of-

fices, trade and services and gastronomy. Refer-

ring to the name of the plant rooted in the Stettin’s 

tradition and to distinguish the building from  

a newly designed investment in close vicinity thereof, 

the building was named Old Dana. It is the object 

of six storeys above the ground, out of which two 

are in the attics, and of one underground storey; 

the building was raised in 1926. The building  

is covered with a roof of reinforced concrete con-

struction, put up in the 40th
 of the XX century as 

Tab. 1. Zestawienie wymaga  zwi zanych z oszcz dno ci  energii wg WT2008 [2, 5] 
The comparison of saving energy requirements by WT2008 [2, 5] 

   

 
przegrody zewn trze i technika instalacyjna odpowia-
daj  wymaganiom izolacyjno ci cieplnej 

external walls and the installation technique corre-
spond to the requirements of thermal insulation 

warto  wska nika rocznego zapotrzebowania ener-
gii pierwotnej do zaspokojenia celów u ytkowych jest 
mniejsza od warto ci granicznej 

value of the coefficient of yearly  prime energy de-
mand for utility purposes is lower than the limiting 
value 
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dope nione s  warunki 
- dla przegród szklanych, 
- szczelno  na przenikanie powietrza 
- kondensacja powierzchniowa i wg bna pary wodnej

the conditions are met 
- for glass separating panels, 
- air penetration tightness  
- surface and in-depth water vapor condensation 

 
przegrody zewn trzne odpowiadaj  wymaganiom 
izolacyjno ci cieplnej niezb dnej dla zabezpieczenia 
przed kondensacj  pary wodnej  

external walls correspond to the requirements of 
thermal insulation necessary to protect from water 
vapor condensation 
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nalotami bombowymi. Pokrycie dachu stanowi da-

chówka ceramiczna. Naro nik obiektu zaakcento-

wany zosta  cienko cienn  kopu  elbetow , po-

kryt  blach  stalow  ocynkowan . Elementem 

wyró niaj cym budynek jest jego elewacja wyko-

nana z prefabrykowanych betonowych elementów 

ciennych imituj cych surowe p yty kamienne ze 

stosunkowo du ymi przeszkleniami elewacyjny-

mi. Elewacja jest przez to charakterystyczna i, na-

wet mimo powojennych przekszta ce  i zniszcze , 

ma w sobie du  si  oddzia ywania (rys. 1). Bu-

dynek zosta  wpisany do ewidencji gminnej obiek-

tów zabytkowych i jest chroniony na podstawie 

obowi zuj cego miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego. Wydane dla projektowanej 

inwestycji zalecenia konserwatorskie oraz eksper-

tyzy budowlane wskazuj  na koieczno  zacho-

wania charakteru elewacji zewn trznej oraz od-

tworzenia pierwotnych podzia ów stolarki okien-

nej. Ponadto nale a o uwzgl dni  docieplenie 

cian zewn trznych i stropodachów oraz remont 

pokrycia dachowego zarówno ceramicznego, jak  

i stalowego oraz wszystkich obróbek blacharskich. 

W projekcie budowlanym przebudowy i zmia-

ny sposobu u ytkowania Starej Dany [3] przewi-

dziano zachowanie uk adu przestrzennego i kon-

strukcyjnego obiektu z wykorzystaniem istniej cej  

the element protecting from the bombing air raids. 

The ceramic tile makes up the coverage of the 

roof. The corner of the object has been accentu-

ated by a thin-wall reinforced concrete dome, 

covered with zinc galvanized steel sheet. The 

building’s façade made from prefabricated con-

crete wall units imitating raw stone plates with 

comparatively large glass façade surfaces makes 

the outstanding feature of the building. This 

makes the façade characteristic and even despite 

the after-the-war changes and damages, it is very 

impressive (fig. 1). The building has been listed in 

the communal record of antique objects and is 

protected by law on the basis of the local devel-

opment plan in force. The conservator’s recom-

mendations issued for the projected investment 

and the structural survey indicate the necessity to 

preserve the character of the outside façade and to 

reconstruct the primary divisions of window 

woodwork. Moreover there should be included 

warming up the external walls and roof floors and 

repairing the roof coverage both ceramic and steel 

and repairing all the flashings.  

In the constructional design of reconstruction 

and change of the way of using the Old Dana [3] it 

has been provided to maintain of spatial and con-

structional arrangement of the object with utilization 

Rys. 1. Widok na budynek Starej Dany – stan istniej cy 
Fig. 1. The actual view of Old Dana building 
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klatki schodowej w centralnej cz ci budynku.  

W g ównej klatce schodowej zaplanowano zain-

stalowanie dwóch nowych d wigów towarowo- 

-osobowych. Realizacj  funkcji us ugowej prze-

widziano w parterze budynku oraz na kondy-

gnacji podziemnej. Funkcj  biurow  zaprojek-

towano cz ciowo w parterze, na pi trach wy -

szych oraz na poddaszu. Pomieszczenia biurowe 

na pi trach b d  mia y charakter biur typu open 

space. Z korytarza ogólnodost pnego b d  te  

na ka dej kondygnacji dost pne pomieszczenia 

higieniczno-sanitarne. W parterze i podpiwni-

czeniu budynku zaplanowano mo liwo  lokali-

zacji lokalu gastronomicznego, dla którego za-

projektowano dodatkowe wyj cia na teren dzie-

dzi ca wewn trznego celem zapewnienia do-

staw i obs ugi technicznej. Od strony wej cia 

g ównego z naro nika zaprojektowano zmian  

w zakresie przedsionka wej ciowego i schodów 

zewn trznych zapewniaj c dost p do obiektu dla 

osób niepe nosprawnych. Wprowadzone w pro-

jekcie zmiany przestrzenne zwi zane by y z do-

stosowaniem budynku do obowi zuj cych prze-

pisów techniczno-budowlanych.  

Budynek Starej Dany dostosowany by  do pro-

dukcji odzie owej jeszcze przed wojn , wykazuje 

du  stabilno  i no no  stropów mi dzypi tro-

wych, st d nie przewidziano istotnych zmian jego 

konstrukcji. Zaplanowano jedynie budow  nowej 

ciany szczytowej po rozebraniu cz ci skrzyd a 

budynku oraz przebudow  przekrycia nad g ówn  

klatk  schodow  oraz biegów schodowych, z uwa-

gi na wyrównanie poziomów kondygnacji. Zapro-

jektowano popraw  parametrów termicznych za-

chowanych cian zewn trznych budynku wpro-

wadzaj c termoizolacj  od wn trza obiektu celem 

zachowania pierwotnego charakteru elewacji. Prze-

widziano we n  mineraln  z pustk  powietrzn   

z kana ami odpowietrzaj cymi i odprowadzaj -

cymi wilgo  oraz wyko czeniem z p yt klima-

tycznych. Elewacje zewn trzne z ok adzin  ze 

sztucznego kamienia wymagaj  oczyszczenia  

i wype nienia ubytków. W cz ci przeznaczonej 

do rozbiórki przewidziano rekonstrukcj  fragmen-

tu ciany zewn trznej z charakterystycznym dla 

obiektu wyko czeniem powierzchni. Od strony 

dziedzi ca elewacj  zewn trzn  zaplanowano wy-

ko czy  ok adzin  z p yt ceramicznych (typu Ar-

geton), dostosowan  kolorystycznie do planowa-

nego nowego budynku w s siedztwie. Przyj to 

zastosowanie stolarki okiennej drewnianej, z ze-

stawami szybowymi zespolonymi o wysokiej izo-

lacyjno ci termicznej i rysunkiem podzia ów zgod-

nym z przekazami dokumentacji pierwotnej bu-

dynku. ciany zewn trzne od wewn trz tynkowane 

of the existing staircase in the central part of the 

building. In the main staircase it has been planned 

to install two new cargo and person’s lifts. Reali-

zation of the service function has been planned to 

be on the ground floor of the building and on the 

underground storey. The office functions have 

been designed partly on the ground floor, on 

higher floors and in the loft. The office rooms on 

the above-the-ground floors will be arranged as 

open space type offices. On each storey there will 

be also hygienic-sanitary rooms accessible from 

the main corridor. On the ground floor and in the 

basement of the building there has been designed 

the possibility to locate gastronomic premises with 

additional exits leading to the terrain of the inter-

nal piazza in order to provide deliveries and tech-

nical service. From the side of the main entrance 

on the corner, there has been designed a change of 

the entrance vestibule and the outdoors stairs to 

provide access to the object for handicapped per-

sons. The spatial changes introduced in the design 

were connected with  the adaptation of the build-

ing to meet technical-building regulations in force.  

The Old Dana building was adapted to clothes 

manufacturing before the war, it shows good sta-

bility and carrying capacity of inter-storey floors, 

thus no essential changes of its construction have 

been foreseen. It has been planned only to build a 

new gable wall after taking apart a part of the 

wing of the building and rebuilding the roofing 

over the main staircase and flights of stairs, due to 

adjustment of the levels of the storeys. It has been 

designed to improve thermal parameters of the 

remaining external walls of the building putting in 

thermal insulation from the interior of the object 

in order to preserve the prime character of the 

façade. The design provides application of mineral 

wool with air voids and with aerating and mois-

ture withdrawing channels, and the finish made 

from climatic plates. The external façades with the 

facing made from artificial stone require cleaning 

and replenishing of the lost material. In the part 

designed to be demolished there has been foreseen 

reconstruction of the fragment of the external wall 

with the finish of the surface characteristic for the 

object. From the side of the piazza the external 

façade is planned to be clad with ceramic plates 

(of Argeton type), matching in its color to the 

planned new building in the vicinity. It has been 

assumed to install wooden window woodwork, 

with combined double glazing of high thermal 

insulation and with the drawing of divisions ac-

cording to those designed before the war in the 

primary documentation of the building. The exter-

nal walls from inside will be plastered with reno- 
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tynkami renowacyjnymi. Wskazano w projekcie 

równie  na konieczno  osuszenia cian i posa-

dzek piwnic oraz wprowadzenia izolacji przeciw-

wilgociowych poziomych i pionowych.  

Za o ono, e wszystkie pomieszczenia b d  

mia y zapewnion  wentylacj  mechaniczn . Od-

zysk ciep a z powietrza wywiewanego za o ono 

we wszystkich uk adach poza cz ci  kuchenn  

lokalu gastronomicznego. Centrale wentylacyjne 

przewidziano na poddaszu budynku, odpowiednio 

modyfikuj c dach obiektu od strony podwórza.  

W uk adach klimatyzacyjnych ród em energii 

ch odniczej b dzie wytwornica wody lodowej 

zlokalizowana w projektowanym budynku Nowej 

Dany, zasobnik wody lodowej przewidziano w po-

mieszczeniu technicznym na poddaszu budynku 

Starej Dany.  

Projektowane parametry powietrza w pomiesz-

czeniach obs ugiwanych przez uk ady wentylacyj-

ne i klimatyzacyjne wynosz : w zakresie tempera-

tury odczuwalnej w okresie letnim 24  2 C,  

w okresie zimowym 20  2 C, wilgotno  wzgl -

dna powietrza regulowana tylko w sezonie grzew-

czym na minimalnej granicy 35-45%. W celu od-

prowadzenia zysków ciep a w pomieszczeniach 

cz ci biurowej zaprojektowano system z wyko-

rzystaniem klimakonwektorów wentylatorowych, 

czterorurowych zasilanych z centralnej instalacji 

wody lodowej o parametrach wody zasilaj cej  

i powrotnej 7/12 C. Zaprojektowano instalacj  

centralnego ogrzewania wodn , pompow  o pa-

rametrach pracy 75/55 C, doprowadzon  do 

grzejników p ytowych w cz ci biurowej oraz 

posadzkowych w restauracji. ród em ciep a w in-

stalacji b dzie wymiennik ciep a w w le ciepl-

nym zasilanym z sieci miejskiej. Ponadto zapro-

jektowano instalacj  ciep a technologicznego – wo-

dy grzejnej o parametrach 80/60 C, doprowadzo-

n  do nagrzewnic w uk adach wentylacyjnych. 

vation plasters. In the design it has been also 

pointed out that it is necessary to desiccate the 

walls and the floors of the cellars and to introduce 

horizontal and vertical anti-moisture insulation. 

It has been assumed that all the rooms will be 

provided with mechanical ventilation. The heat 

recovery from the air blown out has been assumed 

for all the arrangements except for the kitchen part 

of the gastronomy premises. The ventilating cen-

ters have been provided in the loft of the building, 

having suitably modified the roof of the object 

from the side of the yard. In the air conditioning 

systems the source of cooling energy will be ice 

water generator situated in the planned New Dana 

building; the container of ice water has been pro-

vided in the technical room in the loft of the Old 

Dana building.  

The designed parameters of air in the rooms 

served for by the ventilation arrangements and the 

air conditioning are as follows: in the range of per-

ceptible temperature in the summer season 24  2 C, 

in the winter season 20  2 C, relative air humid-

ity regulated only in the heating season at the 

minimum limit 35-45%. The system has been 

designed to use four-pipe ventilating air condition-

ing convectors, fed from the central ice water in-

stallation with feeding and return water parame-

ters 7/12 C, in order to lead away the heat gained 

in the rooms of the office part. The installation of 

central heating has been designed as a water sys-

tem with a pump, of operating parameters 75/55 C, 

water delivered to panel radiators in the office part 

and floor radiators in the restaurant. The source of 

heat in the installation will be a heat exchanger in 

the thermal center supplied from the municipal 

network. Moreover the technological heat installa-

tion has been designed – with heating water of 

parameters 80/60 C, delivered to the heaters in the 

ventilating arrangements.  

Tab. 2. Wska niki powierzchniowe i kubaturowe budynku Starej Dany [3] 
Area and cubic capacity indexes of Old Dana building [3]  

Lp. 
No 

Wska nik  
Index 

1 Powierzchnia zabudowy 
Built-in area 

  959 m
2
 

2 Powierzchnia netto razem 
Total net area 
w tym: netto nadziemia 
In this: net above the ground 
            przyziemia 
            basement 

5 181 m
2
 

 
4 382 m

2
 

 
  800 m

2
 

3 Powierzchnia u ytkowa najmu 
Usable area to let 
w tym: gastronomia 
In this: gastronomy 
            biura 
            offices 

4 009 m
2
 

 
  861 m

2
 

 
3 148 m

2
 

4 Kubatura brutto 
Gross cubic capacity 

15 050 m
3 
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W tablicy 2 przedstawiono wska niki po-

wierzchniowe i kubaturowe budynku Starej Dany 

w Szczecinie. Projekt budowlany przebudowy  

i zmiany sposobu u ytkowania Starej Dany na 

funkcje us ugowo-biurowe otrzyma  pozwolenie 

na budow  w roku bie cym. W roku 2010 pla-

nowane jest rozpocz cie prac budowlanych.  

 

4. Charakterystyka energetyczna bu-

dynku „Starej Dany” 
 

Obliczenia charakterystyki energetycznej budyn-

ku Starej Dany przeprowadzono przyjmuj c nor-

matywne warunki u ytkowania zgodne z przepi-

sami techniczno-budowlanymi oraz ca  po-

wierzchni  wewn trzn  jako ogrzewan . Wy-

dzielono jedn  stref  obliczeniow , dla której 

rednia, wa ona po polu powierzchni, tempera-

tura powietrza wewn trznego w sezonie ogrzew-

czym wynios a 19,7 C. Granic  bilansowania 

stanowi  wszystkie przegrody oddzielaj ce prze-

strze  ogrzewan  od rodowiska zewn trznego, 

tj.: pod oga na gruncie, ciany w kontakcie  

z gruntem, ciany zewn trzne nadziemia, okna  

i drzwi zewn trzne oraz po acie dachowe. W ta-

blicy 3 zestawiono wspó czynnik przenikania cie-

p a obudowy budynku Starej Dany wraz z war-

to ciami referencyjnymi okre lonymi w warun-

kach technicznych [4, 6].  

Table 2 presents the area and cubic capacity 

indexes of the Old Dana building in Stettin. The 

constructional design for the reconstruction and 

changing the way of using the Old Dana building 

to service-office functions was granted the per-

mission to build this year. In 2010 it is planned to 

commence the constructional works.  

 

4. The energetic profile of the Old Dana 

building  
 

Calculations of the energetic profile of the Old Dana 

building were conducted assuming the normative 

conditions of using in accordance with technical-

building legal regulations and assuming that the 

whole internal area of the building is heated. How-

ever, there was separated a computational zone, for 

which average temperature of air inside, calculated 

as a weighed value over the area of the surface, in 

the heating season was 19.7 C. The border of bal-

ancing make all the partitions separating the heated 

space from the outside environment, i.e.: the floor 

on the ground, the walls in contact with the ground, 

the external walls of the above-the-ground part of 

the building, windows and external doors and roof 

surfaces. Table 3 presents the coefficient of heat 

transfer of the casing of the Old Dana building 

together with the reference values defined in tech-

nical conditions [4, 6].  

Tab. 3. Wspó czynniki przenikania ciep a obudowy budynku Starej Dany 
Heat transfer coefficients of Old Dana building casing 

Wspó czynnik przenikania ciep a U, W/(m
2
K) 

Heat transfer coefficient U, W/(m
2
K) Lp. 

No 
Opis przegrody 

Description of the partition ocenianego budynku 
assessed building 

 referencyjny wg [6] 
reference acc. to [6] 

1 Pod oga na gruncie 
Floor on the ground 

0,33  0,45 

2 ciana w kontakcie z gruntem 
Wall in contact with the ground 

0,31  brak wymagania 
no requirements 

3  ciana zewn trzna nadziemia z ociepleniem od 
rodka 

External wall of the above-the-ground part with thermal 
insulation inside 

0,28  0,30 

4 ciana zewn trzna z ociepleniem od zewn trz 
External wall with thermal insulation outside 

0,26  0,30 

5 Po a  dachowa 
Roof surface 

0,23  0,25 

6 Kopu a 
Dome 

   

7 Okna – lusarka aluminiowa 
Windows – aluminum fitting 

max. 1,8  1,8 

8 Drzwi zewn trzne 
External doors 

max. 2,6  2,6 

 

Warto  rednia dla ca ej obudowy 
Average value for the whole casing 
budynek nowy 
new building 
budynek istniej cy  
existing building 

 
 
 
 

0,50 

 
 
 
 

 

 
 

0,55 
 

0,63 
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Uzyskane warto ci wspó czynników przenikania 

ciep a poszczególnych komponentów obudowy nie 

przekraczaj  warto ci granicznych okre lonych jak 

dla budynku nowego. rednia warto  wspó czynni-

ka przenikania ciep a jest równie  mniejsza od war-

to ci referencyjnej dla budynków istniej cych, 

uwzgl dniaj cej mo liwo  przekroczenia warto ci 

granicznej o nie wi cej ni  15%.  

W budynku Starej Dany zbilansowano zapo-

trzebowanie na energi  na potrzeby ogrzewania  

i wentylacji, ch odu w sezonie letnim, przygoto-

wania ciep ej wody u ytkowej i o wietlenia wbu-

dowanego. Uzyskane wielko ci zestawiono w ta-

blicy 4 i na rysunku 2. Warto  referencyjn  rocz-

nego wska nika zapotrzebowania na energi  pier-

wotn  dla budynków u yteczno ci publicznej  

(3 i 4) zale na jest od tzw. wspó czynnika kszta tu 

obiektu [6].  

gdzie: EPH+W – wska nik zapotrzebowania na 

energi  pierwotn  do ogrzewania i wentylacji 

oraz przygotowania ciep ej wody u ytkowej, 

Aw,e – powierzchnia cian zewn trznych budyn-

ku, A/Ve – wska nik zwarto ci bry y, A – suma 

pól powierzchni wszystkich przegród ch odzo-

nych budynku, Ve – kubatura brutto cz ci 

ogrzewanej obiektu, Af,c – powierzchnia u yt-

kowa ch odzona budynku. 

Wspó czynnik kszta tu (zwarto ci bry y)  

w rozpatrywanym przypadku wynosi 0,303 m
-1

, 

st d wska nik zapotrzebowania na energi  pier-

wotn  do ogrzewania i wentylacji [6] opisany 

b dzie wzorem: 

gdzie: EP – dodatek na jednostkowe zapotrze-

bowanie na nieodnawialn  energi  pierwotn  do 

przygotowania ciep ej wody u ytkowej. W przy-

padku budynków u yteczno ci publicznej cz on 

ten zawiera uwzgl dnia równie  potrzeby energe-

tyczne na o wietlenie wbudowane.  

 

5. Podsumowanie 
 

Dla przebudowywanych budynków zabytkowych, 

pomimo zwolnienia obiektów prawnie chronio-

nych z obowi zku sporz dzania wiadectwa ener-

getycznego, na etapie projektowym nale y spo-

rz dzi  charakterystyk  energetyczn  do czon  

do projektu budowlanego i wykaza  prawid o-

wo  doboru rozwi za  zapewniaj cych oszcz d-

no  energii. Jednak dostosowanie budynku istnie- 

The obtained values of the heat transfer coeffi-

cients for individual components of the casing do 

not exceed the limit values defined as for a new 

building. The average value of the heat transfer 

coefficient is also lower than the reference value 

for the existing buildings, taking into account the 

possibility of exceeding the limit value by no 

more than 15%.   

In the Old Dana building the energy demand 

covering the needs of heating and ventilation, 

cooling in the summer season, preparation of 

warm water for utility purposes and built-in light-

ing has been balanced. The obtained values have 

been presented in tab. 4 and in fig. 2. The refer-

ence value of the coefficient of yearly prime en-

ergy demand for buildings of public use (3 and 4) 

depends on the so-called shape coefficient of the 

object [6].  

wherein: EPH + W – the coefficient of yearly prime 

energy demand for heating and ventilation and 

preparation of warm water for utility purposes, 

Aw,e – the area of external walls of the building, 

A/Ve – the coefficient of compactness of the mass, 

A – the sum of areas of all the cooled partitions of 

the building, Ve – gross cubic capacity of the 

heated part of the object, Af,c – the cooled usable 

area of the building.  

The shape coefficient (compactness of the 

mass) in the considered case equals to 0.303 m
-1

, 

thence the coefficient of yearly prime energy de-

mand for heating and ventilation [6] will be de-

scribed by the formula:  

wherein: EP – addition for unitary demand for 

non-renewable prime energy for preparation of 

warm water for utility purposes. In the case of the 

buildings of public usefulness this expression also 

takes into account the energetic needs for built-in 

lighting.  

 

5. Recapitulation  
 

For the rebuilt antique buildings, in spite of ex-

empting the law-protected objects from the duty 

of preparing an energetic certificate, at the design-

ing stage one should prepare the energetic cha-

racteristics to enclose it to the constructional de-

sign and prove correctness of the chosen solutions 

which are to assure economy of energy. However, 

adaptation of an existing building to the up-to-date 
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Tab. 4. Wska niki energetyczne budynku Starej Dany 
Energetic indexes of Old Dana building 

Zapotrzebowanie energii ko cowej, kWh/(m
2
rok) 

Final energy demand, kWh/(m
2 
year) 

No nik energii 
Energy medium 

Ogrzewanie 
i wentylacja 
Heating and 
ventilation 

Ch ód 
Cooling 

Ciep a 
woda 
Warm 
water 

O wietlenie 
wbudowane 

Built-in lighting 

Energia po-
mocnicza 

Auxiliary energy 

Suma 
Total 

Ciep o sieciowe 
Network heating 

22,6  39,6   62,2 

Energia elektryczna 
Electric energy 

 2,1  46,0 92,1 140,2 

Zapotrzebowanie energii u ytkowej 
Utility energy demand 

Cel u ytkowy 

Utility purpose 

Ogrzewanie 
i wentylacja 
Heating and 
ventilation 

Ch ód 
Cooling 

Ciep a 
woda 
Warm 
water 

O wietlenie 
wbudowane 

Built-in lighting 

Energia po-
mocnicza 

Auxiliary energy 

Suma 
Total 

kWh/(m
2
rok) 

kWh/(m
2 
year) 

20,6 6,1 21,4 46,0 92,1 186,2 

Udzia , % 
Fraction, % 

11,0 3,2 11,5 24,7 49,6 100 

Zapotrzebowanie energii ko cowej 
Final energy demand 

Cel u ytkowy 
Utility purpose 

Ogrzewanie 
i wentylacja 
Heating and 
ventilation 

Ch ód 
Cooling 

Ciep a 
woda 
Warm 
water 

O wietlenie 
wbudowane 

Built-in lighting 

Energia po-
mocnicza 

Auxiliary energy 

Suma 
Total 

kWh/(m
2
rok) 

kWh/(m
2 
year) 

22,6 2,1 39,6 46,0 92,1 202,4 

Udzia , % 
Fraction, % 

11,2 1,0 19,6 22,7 45,4 100 

Zapotrzebowanie energii pierwotnej 
Prime energy demand 

Cel u ytkowy 
Utility purpose 

Ogrzewanie 
i wentylacja 
Heating and 
ventilation 

Ch ód 
Cooling 

Ciep a 
woda 
Warm 
water 

O wietlenie 
wbudowane 

Built-in lighting 

Energia po-
mocnicza 

Auxiliary energy 

Suma 
Total 

kWh/(m
2
rok) 

kWh/(m
2 
year) 

18,1 6,2 31,7 138,0 276,3 470,3 

Udzia , % 
Fraction, % 

3,8 1,3 6,7 29,3 58,9 100 

dla budynku  
for the building 

470 

Warto  referencyjna EPHC+W+L wg WT 2008 [6], kWh/(m
2
rok) 

Reference value EPHC+W+L  acc. to WT 2008 [6], kWh/(m
2 
year) 

dla budynku nowego 
for the new building 
dla budynku istniej cego 
for the existing building 

                         253 
 
                         291 

 
        EP – budynek oceniany                          
        EP – evaluated building 
                                                                           470 kWh/(m

2
rok)   470 kWh/(m

2 
year) 

 

                    

Wg wymaga  WT2008
2)

        
Acc. to requirements WT2008

2)
 

    budynek nowy  budynek przebudowywany 
       new building  reconstructed building 

Rys. 2. Porównanie warto ci wska nika EP budynku Starej Dany z warto ci  referencyjn  
Fig. 2. The comparison of EP index for Old Dana building with the reference value 
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j cego do wspó czesnych kryteriów izolacyjno ci 

cieplnej nastr cza sporo problemów. S  to trudno-

ci natury formalnej, obejmuj ce indywidualnie 

okre lane wytyczne konserwatorskie realizacji in-

westycji w zale no ci od warto ci kulturowych, 

krajobrazowych obiektu a tak e stanu jego zacho-

wania, oraz techniczne – z uwagi na ju  ukszta -

towan  tkank  i ograniczone mo liwo ci ingeren-

cji bez naruszenia struktury konstrukcji budynku. 

Projektowane i dalej zastosowane rozwi zania 

nie mog  prowadzi  do pogorszenia warunków 

pracy konstrukcji i powodowa  jego stanów awa-

ryjnych. Poza wzgl dami no no ci, nale y rozwa-

y  warunki cieplno-wilgotno ciowe w przegro-

dach budowlanych nie dopuszczaj c do stanu ich 

zawilgocenia na skutek kondensacji powierzch-

niowej lub wg bnej. Warunki wilgotno ciowe  

w przegrodzie budowlanej zwi zane s  z parame-

trami klimatu wewn trznego i zewn trznego oraz 

doborem warstw materia owych i ich prawid owej 

kolejno ci. Ostatni warunek jest szczególnie istot-

ny w przypadku wprowadzenia termoizolacji od 

strony wewn trznej przegrody i niejednokrotnie 

wymagaj  zastosowania materia ów specjalistycz-

nych (np. p yt klimatycznych).  

Oceniane w budynku zapotrzebowanie na en-

ergi  kszta tuje si  w zale no ci od jego przezna-

czenia i programu u ytkowego. W obiektach u y-

teczno ci publicznej, w których warunki klimatu 

wewn trznego kszta towane s  przez odpowiednie 

systemy (np. wentylacj  mechaniczn , klimatyza-

cj ), ci ar potrzeb energetycznych przesuwa si   

z potrzeb zwi zanych z ogrzewaniem na zapotrze-

bowanie energii na cele ch odnicze oraz prac  

urz dze  wspomagaj cych prac  systemów tech-

nicznego wyposa enia budynku – tzw. energi  

pomocnicz . W budynkach tych obserwuje si  

ma  wra liwo  wska nika zapotrzebowania ener-

gii pierwotnej EP na zmiany parametrów termicz-

nych ich obudowy, st d zapotrzebowanie energii 

przez techniczne wyposa enie budynku powinno by  

kszta towane równie  na racjonalnie niskim poziomie.  

 

 

criteria of thermal insulation procures a lot of prob-

lems. They are difficulties both of formal nature, 

including individually defined conservator’s direc-

tives for realization of the investment depending on 

cultural and landscape making values of the object 

and the condition of preservation of the building, 

and technical nature – due to the existing, already 

shaped building formation and limited possibilities 

of interference without infringement of the con-

struction skeleton of the building.  

Designed and further applied solutions must not 

lead to deterioration of the conditions of working of 

the construction nor cause any accident predica-

ment. Besides to the regards of carrying capacity, 

one should take into consideration the heat balance 

and moisture conditions in the constructional parti-

tions  not to allow them to get damp as the result of 

superficial or deep-seated water vapor condensa-

tion. The dampness conditions in the constructional 

partitions are connected with the parameters of the 

internal and external climate and with selection of 

material shells and their correct sequence. The last 

condition is particularly essential in the case of 

introducing thermal insulation from the internal 

side of the partition and quite often requires the use 

of specialist materials (e.g. climatic plates).  

The energy demand estimated for a building is 

shaped depending on its destination and program of 

using. In the objects of public usefulness, where the 

conditions of the internal climate are shaped by 

suitable systems (e.g. mechanical ventilation, air-

conditioning), the weight of the energetic needs is 

shifted from the needs connected with heating to-

wards the energy demand for cooling purposes and 

operation of the devices assisting the systems of the 

technical equipment of the building – so-called 

auxiliary energy. In these buildings one can observe 

low sensibility of the prime energy demand coeffi-

cient EP to the changes of thermal parameters of 

their casing, therefore the energy demand of techni-

cal equipment of the building should be also shaped 

at the rationally low level.  
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Streszczenie 
 

Obecnie zmniejszenie zu ycia energii jest jednym 

z g ównych zada  we wspó czesnym wiecie. 

Europejskie prawodawstwo wprowadzi o ograni-

czenia energii zu ywanej przez budynki. Jednym  

z tych ogranicze  jest Dyrektywa Energooszcz d-

no ci Budynków (EPBD) 2002/91/WE. Zgodnie  

z t  dyrektyw  wymagane jest, e cech  budyn-

ku poddanego modernizacji musi by  minimalne 

zu ycie energii. W przypadku modernizowania 

lub odnawiania zabytkowego budynku mo na 

napotka  pewne trudno ci przy spe nianiu tak 

ograniczaj cego wymogu oszcz dno ci energii. 

Artyku  opisuje obliczenia zu ycia energii  

w budynku zgodnie z EPBD na przyk adzie 

odbudowy zabytkowego budynku Starej Dany  

w Szczecinie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 
 

Nowadays reduction of the energy consumption is 

one of the major tasks in the contemporary world. 

The European law has introduced limitations in en-

ergy consumption in buildings. One of these is En-

ergy Performance of Buildings Directive 2002/91/EC. 

According to EPBD it is demanded that the fea-

ture of the existing buildings subjected to mod-

ernization must be the requirement of minimum 

energy consumption. In the case of modernized or 

renovated antique buildings there could be en-

countered some problems with meeting such re-

stricted limitations of energy saving. The article is 

describing calculation of the energy consumption 

by a building according to EPBD using as the 

example rebuilding of an antique building – Old 

Dana in Szczecin.  

 


