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Szanowni Państwo,

Protokół z Kioto ustanowiony pod auspicjami Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie 
zmian klimatu (UNFCCC) stwarza możliwość międzynarodowego handlu jednostkami przyznanej emi-
sji gazów cieplarnianych. Polska, która ratyfikowała Protokół w roku 2002, zobowiązała się do zredu-
kowania w okresie 2008-2012 emisji gazów cieplarnianych o 6% w stosunku do roku 1988 jako roku 
bazowego. Ponieważ osiągnięta redukcja emisji kilkakrotnie przekroczyła polskie zobowiązania, Polska 
ma możliwość sprzedaży jednostek przyznanej emisji (AAU-Assigned Amount Unit).

System wsparcia finansowego inwestycji z zakresu ochrony klimatu i redukcji emisji CO2 za pomocą 
środków uzyskanych przez Polskę w międzynarodowych transakcjach sprzedaży uprawnień do emisji 
CO2, przyznanych w ramach Protokołu z Kioto, nosi nazwę Systemu zielonych inwestycji (GIS – skrót 
od angielskiej nazwy Green Investment Scheme). Instytucjonalnie w skład systemu wchodzą: Minister 
Środowiska (sprawujący nadzór nad systemem GIS), Rada Konsultacyjna jako ciało doradcze, Krajowy 
ośrodek bilansowania i zarządzania emisjami (zajmujący się prowadzeniem Krajowego rejestru jedno-
stek Kioto) oraz Krajowy operator, którym jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, jako agencja wdrażająca.

Od 2010 roku Krajowy operator systemu GIS, czyli Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej, ogłosił 14 konkursowych naborów wniosków w siedmiu programach priorytetowych 
w ramach Systemu zielonych inwestycji. W wyniku przeprowadzonych konkursów podpisano prawie 
250 umów o dofinansowanie projektów na łączną kwotę ponad 470 mln zł. Do końca 2013 roku spo-
dziewamy się zawarcia kolejnych stu umów.

W wyniku realizacji tych projektów osiągnięty zostanie efekt ekologiczny łączny w postaci redukcji 
emisji CO2 na poziomie ok. 2 130 000 ton/rok oraz dodatkowo, w wyniku termomodernizacji budyn-
ków, oszczędność energii na poziomie ok. 1 100 000 GJ/rok. Oprócz wymiernych efektów dla śro-
dowiska, możemy mówić także o wspieraniu rozwoju gospodarczego w postaci utrzymywania miejsc 
pracy w sektorze budownictwa i rolnictwa, wzrostu zamówień na materiały budowlane, instalacyjne 
oraz specjalistyczne urządzenia.

W  publikacji, którą Państwu przekazujemy, prezentujemy kilkanaście projektów dofinansowanych 
w  ramach systemu GIS, których realizacja już się zakończyła lub znajduje się w końcowym etapie 
wdrażania. W porozumieniu z Beneficjentami wybraliśmy przykładowe projekty, które są świadec-
twem efektywnie wykorzystanych środków pochodzących z  Rachunku klimatycznego. Prawie pół 
miliarda złotych zainwestowanych w projekty GIS to efekt realizacji podstawowej zasady systemu po-
legającej na „zazielenianiu przychodów”, czyli inwestowania w ochronę klimatu i dalszą redukcję emi-
sji gazów cieplarnianych.

Prezentowane projekty to również powód do satysfakcji dla Beneficjentów. Są wśród nich jednostki 
samorządowe, ośrodki oświatowe i naukowe, służba zdrowia, przedsiębiorstwa. Prezentowane tu „do-
bre praktyki” to również zachęta dla kolejnych inwestorów, do których adresowana jest oferta Ministra 
Środowiska i Narodowego Funduszu w ramach Systemu zielonych inwestycji. Warto z niej skorzystać.
 

Barbara Koszułap
Zastępca Prezesa Zarządu

NFOŚiGW 
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System zielonych inwestycji – GIS
Protokół z Kioto
Protokół z  Kioto1 do  Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych ws. zmian klimatu określa dla 
państw uprzemysłowionych – stron tego Protokołu2 zobowiązania dotyczące redukcji emisji gazów 
cieplarnianych (GHG – ang. greenhouse gas). Zobowiązania określone dla państw uprzemysłowionych 
są rozliczane w tzw. jednostkach przyznanej emisji (ang. Assigned Amount Units, AAU).

W celu ułatwienia realizacji zobowiązań, w Protokole ujęto mechanizmy umożliwiające wywiązanie się 
z zobowiązań redukcyjnych poprzez finansowanie działań ograniczających emisję w innych krajach. 
Tymi mechanizmami są:

  mechanizm wspólnych wdrożeń (ang. Joint Implementaiton, JI) – państwo posiadające cel ogra-
niczenia emisji może sfinansować w innym państwie z określonym celem przedsięwzięcie skutkują-
ce ograniczeniem emisji GHG;

  mechanizm czystego rozwoju (ang. Clean Development Mechanism, CDM) – projekt dotyczący 
ograniczenia emisji GHG, finansowany przez państwo z określonym celem redukcyjnym, realizowa-
ny jest w państwie rozwijającym się, będącym stroną Protokołu;

  handel uprawnieniami do emisji (ang. Emission Trading) – państwa emitujące mniej niż wyznaczo-
ny cel redukcji emisji (a więc posiadające niewykorzystywane jednostki AAU) mogą sprzedać „wol-
ne” jednostki państwom emitującym więcej niż wyznaczony cel.

Krajowy system zielonych inwestycji
System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) jest pochodną mechanizmu handlu 
uprawnieniami do emisji.
Idea i cel GIS sprowadzają się do stworzenia i wzmacniania proekologicznego efektu wynikającego 
ze zbywania nadwyżek jednostek AAU. Krajowy system zielonych inwestycji jest związany ze „zna-
kowaniem środków finansowych pozyskanych ze zbycia nadwyżki jednostek emisji w celu zagwaran-
towania przeznaczenia ich na  realizację ściśle określonych celów związanych z ochroną środowiska 
w państwie zbywcy jednostek”.

1 Protokół z Kioto, podpisany w 1997 r., wszedł w życie w 2005 r.
2 Stronami Protokołu są też państwa rozwijające się, dla których nie określono zobowiązań dotyczących redukcji emisji gazów 
cieplarnianych.
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Zazielenianie przychodów
Wykorzystanie środków pochodzących ze sprzedaży jednostek przebiega z zachowaniem uzgodnio-
nych z państwem nabywcą i sprecyzowanych w umowie sprzedaży warunków, między innymi w za-
kresie terminów wykorzystania tych środków, przeznaczenia na określone rodzajowo przedsięwzięcia, 
ustalenia maksymalnej intensywności dofinansowania, przekazywania informacji dotyczących uzyska-
nych efektów ekologicznych. Krajowy system zielonych inwestycji gwarantuje zatem z jednej strony, 
że państwo z niedoborem uprawnień będzie mogło poprzez zakup jednostek zwiększyć emisję ga-
zów cieplarnianych, i jednocześnie, że przekazane w związku z tym środki zostaną przeznaczone przez 
sprzedającego na cele związane z szeroko pojętą ochroną klimatu i środowiska. Dlatego podstawo-
wa zasada funkcjonowania GIS – „zazielenianie przychodów”, polega na tym, że przychody uzyskane 
z transakcji sprzedaży jednostek AUU mogą być przeznaczane wyłącznie na inwestycje w dalszą re-
dukcję gazów cieplarnianych lub na działania adaptacyjne do zmian klimatu.

Rys. 1. Schemat funkcjonowania systemu zielonych inwestycji

NFOŚiGW – krajowy operator systemu GIS
Krajowym systemem zielonych inwestycji zarządza Krajowy operator. Wykonywanie zadań Krajowe-
go operatora w Polsce powierzono Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Nadzór nad wykonywaniem zadań przez Krajowego operatora sprawuje minister właściwy 
do spraw środowiska.
Najważniejszymi zadaniami Krajowego operatora są: organizowanie naboru wniosków o udzielenie 
wsparcia finansowego oraz ich ocena, a także nadzorowanie wdrażania, realizacji i ocena uzyskanych 
efektów ekologicznych projektów lub programów, którym udzielono wsparcia finansowego.
 
Rachunek klimatyczny
W  związku z  koniecznością zagwarantowania odrębności środków finansowych pochodzących 
ze zbycia jednostek przyznanej emisji, są one gromadzone na Rachunku klimatycznym, stanowiącym 
wyodrębniony rachunek bankowy NFOŚiGW. Środki Rachunku klimatycznego są przeznaczane na do-
finansowanie zadań związanych ze wspieraniem przedsięwzięć realizowanych w ramach programów 
i projektów objętych Krajowym systemem zielonych inwestycji.

Programy priorytetowe
Od 2010 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje siedem progra-
mów priorytetowych w ramach systemu GIS, w których oferowane jest dofinansowanie projektów. 
Programy obejmują:

Rada Konsultacyjna  
– organ doradczy 

w zakresie funkcjonowania  
Krajowego systemu 
zielonych inwestycji

Minister 
Środowiska Kupujący jednostki AAU

Krajowy ośrodek  
bilansowania i zarządzania 

emisjami – Instytut Ochrony 
Środowiska

Krajowy system zielonych 
inwestycji

Prowadzi Krajowy rejestr 
jednostek Kioto

Krajowy operator systemu 
zielonych inwestycji 

– NFOŚiGW (agencja 
wdrażająca, prowadząca 
Rachunek klimatyczny)
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1. Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej

System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme).
Część 1) – Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.

Cel programu:
  Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla poprzez dofinansowanie przedsięwzięć popra-
wiających efektywność wykorzystania energii przez budynki użyteczności publicznej.

Budżet:
  dotacje – 580 mln PLN – ze środków pochodzących z transakcji sprzedaży jednostek przyznanej 
emisji (dotacji z Systemu zielonych inwestycji GIS) albo innych środków NFOŚiGW.

  pożyczki – 770 mln PLN – ze środków NFOŚiGW.

2. Biogazownie rolnicze

System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme).
Część 2) – Biogazownie rolnicze.

Cel programu:
  Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla z energetycznego spalania paliw kopalnych po-
przez dofinansowanie budowy biogazowi rolniczych wykorzystujących surowce odnawialne.

Budżet:
  dotacje – 200 mln PLN – ze środków pochodzących z transakcji sprzedaży jednostek przyznanej 
emisji albo innych środków NFOŚiGW;

  pożyczki inwestycyjne – 300 mln PLN – ze środków NFOŚiGW.

3. Elektrociepłownie i ciepłownie na biomasę

System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme).
Część 3) – Elektrociepłownie i ciepłownie na biomasę.

Cel programu:
  Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla z energetycznego spalania paliw kopalnych po-
przez dofinansowanie budowy ciepłowni i elektrociepłowni opalanych biomasą.

Budżet:
  dotacje – 50 mln PLN – ze środków pochodzących z transakcji sprzedaży jednostek przyznanej emi-
sji albo innych środków NFOŚiGW

  pożyczki inwestycyjne -75 mln PLN – ze środków NFOŚiGW.

4.  Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu 
przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE)

System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme).
Część 4) – Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia przy-
łączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE).

Cel programu
  Umożliwienie przyłączenia do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i wprowadzenia do tej 
sieci wyprodukowanej energii elektrycznej przez nowe źródła wytwórcze energetyki wiatrowej 
(OZE).

Budżet:
  dotacje – 250 mln PLN ze środków pochodzących z transakcji sprzedaży jednostek przyznanej emi-
sji albo innych środków NFOŚiGW.
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5. Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych

System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme).
Część 5) – Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych.

Cel programu:
  Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla poprzez dofinansowanie przedsięwzięć popra-
wiających efektywność wykorzystania energii w budynkach wybranych podmiotów sektora finan-
sów publicznych.

Budżet:
  Dotacje – 545 mln PLN ze środków pochodzących z transakcji sprzedaży jednostek przyznanej emi-
sji albo innych środków NFOŚiGW.

6. SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne

System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme).
Część 6) SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne.

Cel programu:
  wspieranie realizacji przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną systemów oświetle-
nia ulicznego.

Budżet:
  Dotacje – 160 mln PLN ze środków pochodzących z transakcji sprzedaży jednostek przyznanej emi-
sji lub innych środków NFOŚiGW.

  Pożyczki – 196 mln PLN ze środków NFOŚiGW.

7. GAZELA – Niskoemisyjny transport miejski

System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme).
Część 7) GAZELA – Niskoemisyjny transport miejski

Cel programu:
  Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla poprzez dofinansowanie przedsięwzięć pole-
gających na obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie miejskim.

Budżet:
  Dotacje – 80 mln PLN – ze środków pochodzących z transakcji sprzedaży jednostek przyznanej emi-
sji lub innych środków NFOŚiGW.

Efekty programu GIS
Od 2010 roku Krajowy operator systemu GIS, czyli Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej, ogłosił 14 konkursowych naborów wniosków w siedmiu programach prioryteto-
wych. Wszystkie ogłoszenia oraz wyniki naboru i procedura publikowane są na stronie internetowej 
www.nfosigw.gov.pl. W wyniku przeprowadzonych konkursów podpisano 249 umów (stan na ko-
niec lutego 2013 r.) o dofinansowanie projektów na kwotę:

  413 mln PLN (99.4 million EUR3) – projekty dotyczące zarządzania energią w budynkach użytecz-
ności publicznej oraz budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych;

  49,3 mln PLN (11,9 mln EUR) – projekty dot. biogazowni rolniczych;
  11,5 mln PLN (2,8 mln EUR) – projekty dot. budowy elektrociepłowni i ciepłowni na biomasę.

3 Wg. kursu NBP z dnia 1 marca 2013 r. www.nbp.pl
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Planowane na koniec 2013 r. zakończenie większości projektów przewidzianych obejmuje m.in. termo-
modernizację ponad 200 przedszkoli, szkół podstawowych, szkół wyższych, szpitali i innych budynków 
użyteczności publicznej. Narodowy Fundusz od początku 2013 r. ogłosił dwa konkursy w programach 
priorytetowych SOWA i GAZELA a planowane są kolejne nabory wniosków. Realizacja tych projek-
tów przewidziana jest na lata 2013-2016. Do końca 2013 r. spodziewane jest podpisanie kolejnych 
100 umów o dofinansowanie realizacji projektów w ramach systemu GIS.

Poniżej zamieszczono prezentacje wybranych kilkunastu zrealizowanych, bądź znajdujących się na fi-
nałowym etapie realizacji, projektów w ramach Systemu zielonych inwestycji GIS.

Rys 2. Lokalizacja projektów prezentowanych w publikacji

Samodzielny Publiczny
Szpital Kliniczny – Szczecin

Wielospecjalistyczny
Szpital Zgorzelec

Gmina Miasta 
Brzeg

Politechnika Krakowska

Uzdrowisko Rymanów

Katolicki Uniwersytet 
Lubelski Jana Pawła II

Gmina Miasta Radom

Diecezja Drohiczyńska

Miasto Łomża

Muzeum Łazienki Królewskie
Warszawa

Teatr Wielki – Opera Narodowa
Warszawa

Gmina Lublin  
(2 projekty)

Instytut Środowiska Rolniczego
i Leśnego PAN – Turew

Gmina Kwilcz
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Projekty GIS prezentowane w publikacji
Lp. Nazwa projektu Beneficjent str.

1 Termomodernizacja budynku Opery 
Narodowej i Teatru Narodowego Teatr Wielki – Opera Narodowa 10

2
Termomodernizacja wraz z zarządzaniem energią 
w wybranych budynkach w Muzeum Łazienki Królewskie 
– Podchorążówka, Stara Kordegarda, Kuźnia

Muzeum Łazienki Królewskie 
Zespół Pałacowo-Ogrodowy 11

3 Termomodernizacja Lubelskiego Centrum Edukacji 
Zawodowej i Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie Gmina Lublin 12

4 Termomodernizacja oświatowych obiektów 
użyteczności publicznej w Lublinie – etap II Gmina Lublin 13

5 Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży Miasto Łomża 14

6 Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej na terenie Gminy Miasto Brzeg Gmina Miasta Brzeg 15

7

Termomodernizacja obiektów użyteczności 
publicznej dot. Teatru Powszechnego, Radomskiego 
Szpitala Specjalistycznego oraz PSP nr 3, PSP 
nr 24 wraz z LO nr VII i PG nr 3 w Radomiu

Gmina Miasta Radomia 16

8 Termomodernizacja wraz z OZE wybranych obiektów 
użyteczności publicznej Diecezji Drohiczyńskiej Diecezja Drohiczyńska 17

9
Termomodernizacja kompleksu budynków 
naukowo-dydaktycznych KUL przy ul. Droga 
Męczenników Majdanka 70 w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 18

10

•  Termomodernizacja budynku Wydziału Inżynierii 
Środowiska Politechniki Krakowskiej

•  Termomodernizacja budynku Wydziału Inżynierii 
Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej

•  Termomodernizacja budynku Wydziału 
Mechanicznego Politechniki Krakowskiej

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 19

11
Termomodernizacja budynku Instytutu Środowiska 
Rolniczego i Leśnego PAN zlokalizowanego 
w Pałacu Chłapowskich w Turwi

Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN 21

12 Termomodernizacja budynków Sanatorium Staś i Zimowit 
wraz z technologią kotłowni Uzdrowisku Rymanów Uzdrowisko Rymanów S.A. 23

13 Termomodernizacja budynków SPSK1 PUM w Szczecinie Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 
im. prof. T. Sokołowskiego PUM w Szczecinie 24

14
Kompleksowa termomodernizacja zakładu dla psychicznie 
i nerwowo chorych w Sieniawce, Wielospecjalistycznego 
Szpitala – SPZOZ w Zgorzelcu etap II

Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny 
Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu 26

15 Rozbudowa ciepłowni biomasowej o obieg oleju 
termalnego oraz moduł ORC w firmie EcoPowerPlant

EcoPowerPlant Sp. z o.o.
Zakład Produkcyjny Orzeszkowo gm. Kwilcz 27
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Projekt: Termomodernizacja budynku Opery Narodowej  
i Teatru Narodowego

Beneficjent: Teatr Wielki – Opera Narodowa
Całkowity koszt projektu: 8 666 598 PLN
Dofinansowanie: 8 233 269 PLN

Termomodernizacja Opery Narodowej 
i Teatru Wielkiego w Warszawie
Projekt „Termomodernizacja budynku Opery Narodowej i Teatru Narodowego”, zgłoszony i reali-
zowany przez Teatr Wielki-Operę Narodową w Warszawie, objęty jest dofinansowaniem ze środków 
zgromadzonych na Rachunku klimatycznym w ramach I konkursu programu priorytetowego „System 
zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wy-
branych podmiotów sektora finansów publicznych” skierowanego do państwowych instytucji kultury.

Przedsięwzięcie dotyczy wykonania termomodernizacji budynku Teatru Narodowego i Opery Narodo-
wej. Planowana jest realizacja następujących prac:

  ocieplenie stropodachu,
  wymiana okien i drzwi zewnętrznych wejściowych,
  wymiana zabytkowych drzwi zewnętrznych wejściowych,
  wymiana zaworów termostatycznych,
  wymiana grzejników,
  montaż zaworów podpionowych,
  montaż automatycznych odpowietrzeń,
  regulacja hydrauliczna instalacji c.o.,
  modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej.

Uzyskane efekty
Redukcja emisji CO2 związana z oszczędnościami energii w wyniku realizacji projektu o 1 372 MgCO2/
rok.

WIęCEJ INFOrMACJI:
•  Teatr Wielki w Warszawie
•  Plac Teatralny 1, 00-950 Warszawa
•  Sabina Madeja
•  tel. (+48 22) 692 05 29
•  E-mail: smadeja@teatrwielki.pl
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Prezentacja dobrych praktyk

Projekt: Termomodernizacja wraz z zarządzaniem energią 
w wybranych budynkach w Muzeum Łazienki Królewskie 
– Podchorążówka, Stara Kordegarda, Kuźnia

Beneficjent: Muzeum Łazienki Królewskie Zespół Pałacowo-Ogrodowy
Całkowity koszt projektu: 2 207 600 PLN
Dofinansowanie: 1 817 600 PLN

Termomodernizacja zabytkowych 
budynków w Łazienkach Królewskich  
w Warszawie
Projekt „Termomodernizacja wraz z zarządzaniem energią w wybranych budynkach w Muzeum Ła-
zienki Królewskie – Podchorążówka, Stara Kordegarda, Kuźnia”, zgłoszony i realizowany przez Mu-
zeum Łazienki Królewskie Zespół Pałacowo-Ogrodowy w Warszawie, objęty jest dofinansowaniem 
ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym w ramach I konkursu programu prioryteto-
wego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 5) Zarządzanie energią 
w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych” skierowanego do państwowych 
instytucji kultury.

Przedsięwzięcie dotyczy wykonania 
termomodernizacji 3 budynków zloka-
lizowanych na terenie Łazienek Królew-
skich:

  Budynek Starej Kordegardy,
  Budynek Kuźni,
  Budynek Podchorążówki.

Planowana jest realizacja następują-
cych prac: modernizacja instalacji c.o., 
wymiana drzwi i  okien, ocieplenie da-
chu, modernizacja instalacji c.w.u., wy-
miana oświetlenia.

Uzyskane efekty:
Redukcja emisji CO2 związana z oszczęd-
nościami energii w wyniku realizacji pro-
jektu o 230 MgCO2/rok.

WIęCEJ INFOrMACJI:
•  Muzeum Łazienki Królewskie  

w Warszawie 
ul. Agrykoli 1, 00-460 Warszawa

•  Dział Promocji i Marketingu
•  Marek Zieliński
•  tel. (+48 22) 50 60 159
•  E-mail:  

marek.zielinski@lazienki-krolewskie.pl
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Projekt: Termomodernizacja Lubelskiego Centrum Edukacji 
Zawodowej i Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie

Beneficjent: Gmina Lublin
Całkowity koszt projektu: 11 463 155 PLN
Dofinansowanie: 9 683 384 PLN

Termomodernizacja szkół zawodowych 
w Lublinie
Projekt „Termomodernizacja Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej i Zespołu Szkół Elektronicz-
nych w Lublinie”, zgłoszony i realizowany przez Gminę Lublin, jest zgodny z programem priorytetowym 
„System zielonych inwestycji Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”.

Termomodernizacji podlegają cztery budynki szkolnictwa zawodowego w Lublinie, w tym:

  Budynek Główny Zespołu Szkół Elektronicznych wraz z salą gimnastyczną i warsztatami;
  Budynek Internatu Zespołu Szkół Elektronicznych;
  Budynek bieżni i hali sportowej Zespołu Szkół Elektronicznych;
  Budynek Główny Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej wraz z salą gimnastyczną i warszta-
tami.

W wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa stanu technicznego obiektów w zakresie ich gospodarki 
cieplnej, obniżenie kosztów eksploatacji budynków, zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do śro-
dowiska poprzez ograniczenie zapotrzebowania na ciepło oraz poprawa warunków sanitarno-higie-
nicznych poprzez wykonanie następujących usprawnień: ocieplenie powierzchni, w  tym ocieplenie 
fundamentów ścian zewnętrznych piwnic w gruncie i ponad gruntem, ocieplenie ścian zewnętrznych, 
podłogi ponad gruntem, stropów i dachów, wymiana okien i drzwi, wymiana instalacji wewnętrznych 
(co, cwu), modernizacja węzła cieplnego, modernizacja instalacji wentylacji, montaż kolektorów sło-
necznych, modernizacja oświetlenia.

Uzyskane efekty
Ilość unikniętej emisji CO2 związane z oszczędnościa-
mi energii w wyniku realizacji projektu – 787 Mg/rok

WIęCEJ INFOrMACJI:
•  Bernadeta Krzysztofik
•  Dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich  

Urzędu Miasta Lublin
•  20-065 Lublin, ul. Stanisława Leszczyńskiego 14
•  Tel. (+48 81) 466 28 00
•  E-mail: fundusze@lublin.eu
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Prezentacja dobrych praktyk

Projekt: Termomodernizacja oświatowych obiektów 
użyteczności publicznej w Lublinie – etap II

Beneficjent: Gmina Lublin
Całkowity koszt projektu: 11 380 763 PLN
Dofinansowanie: 3 814 820 PLN

II etap termomodernizacji 
budynków szkolnych w Lublinie
Drugi etap projektu „Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lubli-
nie” obejmuje osiem budynków oświatowych w siedmiu szkołach na terenie Lublina. Obiekty pod-
dane termomodernizacji należą do: Zespołu Szkół Samochodowych, gimnazjum oraz pięciu szkół 
podstawowych.

Planowana data zakończenia prac we wszystkich szkołach wyznaczona jest na koniec kwietnia 2013 r. 
Zakres prac w większości obiektów obejmuje m.in.: wymianę okien i drzwi zewnętrznych, docieplenie 
dachów, stropodachów i ścian zewnętrznych za pomocą wełny mineralnej, modernizację i regulację 
węzłów cieplnych (m.in. regulator pogodowy) oraz instalacji centralnego ogrzewania z wymianą sta-
rych grzejników i rurociągów.

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące efekty rzeczowe:
  8 budynków objętych termomodernizacją: ocieplenie przegród zewnętrznych (dachów, stropoda-
chów, ścian), wymiana okien, wymiana drzwi, wymiana bram, modernizacja instalacji wewnętrznej 
centralnego ogrzewania, modernizacja węzła cieplnego, regulacja kotłowni gazowej, modernizacja 
przyłącza ciepłowniczego.

Planowany efekt ekologiczny
  Ilość unikniętej emisji CO2 związane z oszczędnościami ener-
gii w wyniku realizacji projektu – 519 Mg/rok

WIęCEJ INFOrMACJI:
•  Bernadeta Krzysztofik
•  Dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich 

Urzędu Miasta Lublin
•  20-065 Lublin, ul. Stanisława Leszczyńskiego 14
•  Tel. (+48 81) 466 28 00
•  E-mail: fundusze@lublin.eu
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Projekt: Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży

Beneficjent: Miasto Łomża
Całkowity koszt projektu: 10 505 000 PLN
Dofinansowanie: 5 258 000 PLN

Termomodernizacja szkół w Łomży
Projekt „Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży”, zgłoszony i realizowany przez Mia-
sto Łomżę, jest zgodny z programem priorytetowym „System zielonych inwestycji Część 1) Zarządza-
nie energią w budynkach użyteczności publicznej”. Wnioskodawca wyraził zgodę na przedstawioną 
propozycję zmiany źródła finansowania projektu na  środki pochodzące z  rachunku klimatycznego, 
tj. z wyodrębnionego rachunku bankowego NFOŚiGW, na który są przekazywane wpływy pochodzą-
ce ze sprzedaży jednostek AAU, utworzonego na podstawie art. 23 ustawy GIS.

Termomodernizacji podlegają cztery budynki szkolne w  Łomży. W  wyniku realizacji projektu na-
stąpi poprawa stanu technicznego obiektów w zakresie ich gospodarki cieplnej, obniżenie kosztów 
eksploatacji budynków, zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do środowiska poprzez ogranicze-
nie zapotrzebowania na  ciepło oraz poprawa warunków sanitarno-higienicznych poprzez wykona-
nie następujących usprawnień: ocieplenie przegród zewnętrznych (ścian, stropów, dachów), wymiana 
instalacji wewnętrznych, wymiana okien, wymiana drzwi, budowa lub modernizacja instalacji wenty-
lacyjnej.

Planowane efekty ekologiczne:
Ilość unikniętej emisji CO2 związane z  oszczędnościami energii w  wyniku realizacji projektu – 
687 Mg/rok

WIęCEJ INFOrMACJI:
•  Urząd Miasta Łomża
•  Plac Stary Rynek 14, 18-400 Łomża
•  Tel. (+48 86) 215 67 00
•  E-mail: ratusz@um.lomza.pl
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Prezentacja dobrych praktyk

Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej  
na terenie Gminy Miasto Brzeg

Beneficjent: Gmina Miasta Brzeg
Całkowity koszt projektu: 7 439 080 PLN
Dofinansowanie: 6 131 182 PLN

Dwanaście obiektów 
po termomodernizacji w Brzegu
Celem projektu „Termomodernizacja budynków użytecz-
ności publicznej na terenie Gminy Miasto Brzeg” była po-
prawa efektywności energetycznej budynków użyteczności 
publicznej na terenie Brzegu. Zrealizowany projekt polegał 
na  wykonaniu robót termomodernizacyjnych w  12 obiek-
tach będących własnością gminy: siedmiu przedszkolach, 
dwóch gimnazjach, dwóch zespołach szkół oraz w Ratuszu. 
Największym zakresem rzeczowo-finansowym objęte były 
prace przy Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi, Pu-
blicznym Gimnazjum nr 3 oraz budynku Ratusza.

Realizacja projektu zakończyła się w listopadzie 2012 roku. 
Oprócz poprawy wyglądu budynków objętych projektem 
korzystne zmiany odnotowane zostaną także w środowisku.

Planowane efekty ekologiczne:
Ilość unikniętej emisji CO2 związane z  oszczędnościami 
energii w wyniku realizacji projektu – 836 Mg/rok.

WIęCEJ INFOrMACJI:
•  Urząd Miasta Brzeg
•  ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg
•  Biuro Budownictwa i Inwestycji
•  Piotr Serwadczak
•  Tel. (+48 77) 404 58 15
•  E-mail: um@brzeg.pl
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Projekt: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej  
dot. Teatru Powszechnego, radomskiego Szpitala Specjalistycznego 
oraz PSP nr 3, PSP nr 24 wraz z LO nr VII i PG nr 3 w radomiu

Beneficjent: Gmina Miasta Radomia (przedsięwzięcie realizowane jest w ramach 
projektu grupowego, którego Liderem jest Gmina Miasta Radomia, a Partnerami: 
Teatr Powszechny w Radomiu i Radomski Szpital Specjalistyczny)
Całkowity koszt projektu: 25 540 279 PLN
Dofinansowanie: 7 123 431 PLN

Termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej w Radomiu
Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w tym trzech pla-
cówek oświatowych Gminy Miasta Radomia, Teatru Powszechnego w Radomiu i Radomskiego Szpi-
tala Specjalistycznego.

Zakres robót termomodernizacyjnych, realizowanych w ramach przedsięwzięcia, obejmuje w szcze-
gólności: termomodernizację budynków oświatowych (ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie 
stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, płukanie instalacji c.o.) oraz ter-
momodernizację budynku Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w  Radomiu (ocieplenie 
stropodachu oraz ścian zewnętrznych nadbudówek, ocieplenie ścian zewnętrznych i ścian poniżej te-
renu atrium, wymiana ścian przeszklonych i okien ścian przeszklonych, termomodernizacja wykuszy 
elewacji, instalacja układu kolektorów słonecznych, wymiana instalacji c.o., modernizacja instala-
cji wentylacyjnej, wymiana dotychczasowych źródeł światła na energooszczędne, wymiana stolarki 
okiennej i drzwiowej, przebudowa kotłowni wraz z 6 węzłami cieplnymi i siecią cieplną). W Radom-
skim Szpitalu Specjalistycznym zakres prac obejmuje m.in.: modernizację kotłowni parowo-wodnej, 
modernizację sieci cieplnej c.o. i pary technologicznej zewnętrznej, modernizację węzłów cieplnych 
wraz z zakupem i montażem kolektorów słonecznych.

Realizacja inwestycji będzie miała po-
zytywny wpływ na  środowisko. Za-
stosowane rozwiązania przyczynią się 
do  zmniejszenia zanieczyszczenia śro-
dowiska poprzez wykorzystanie nowo-
czesnych, energooszczędnych instalacji, 
zmniejszenie zużycia surowców energe-
tycznych, zmniejszenie emisji zanieczysz-
czeń przedostających się do  powietrza 
oraz wykorzystanie odnawialnych źró-
deł energii.

Planowane efekty ekologiczne:
Ilość unikniętej emisji CO2 związane 
z oszczędnościami energii w wyniku re-
alizacji projektu – 2 610 Mg/rok.

WIęCEJ INFOrMACJI:
•  Aneta Matychniak
•  Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego 

w Radomiu
•  tel. (+48 48) 36 20 779
•  e-mail: a.matychniak@umradom.pl
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Prezentacja dobrych praktyk

Projekt: Termomodernizacja wraz z OZE wybranych obiektów 
użyteczności publicznej Diecezji Drohiczyńskiej

Beneficjent: Diecezja Drohiczyńska
Całkowity koszt projektu: 9 073 735 PLN
Dofinansowanie: 2 602 120 PLN

Unikalny projekt GIS w zabytkowym 
sakralnym Drohiczynie
Niektóre obiekty pozostające pod nadzorem konserwatorskim wymagały zastosowania odpowiednich 
materiałów budowlanych zapewniających, oprócz najwierniejszego odtworzenia detali architektonicz-
nych, niedopuszczenie do pogorszenia mikroklimatu wnętrz zabytków. Obiekty poddane pracom ter-
momodernizacyjnym cechuje całoroczna ich dostępność, z którą wiąże się również całoroczne wysokie 
zużycie energetyczne. Typowym przykładem takich obiektów, oprócz świątyń, są dwa zabytkowe ze-
społy budowli znajdujące się w Drohiczynie: zespół budynków pojezuickich i zespół pofranciszkań-
ski. W obydwu wypadkach zastosowano gruntowną wymianę oświetlenia z  tradycyjnych żarówek 
i świetlówek na nowoczesne i niezwykle oszczędne oświetlenie ledowe. W drugim ze wspomnianych 
obiektów dokonano zmiany źródła ogrzewania na pompy ciepła, które w połączeniu z izolacją ścian 
wykonaną za pomocą wełny oraz docieplenia fundamentów dało niezwykłe efekty ekologiczne, spo-
tęgowane wymianą stolarki drzwiowej i okiennej, a także wykonaniem izolacji termicznej poddasza, 
którą to zresztą zastosowano również na innych obiektach.

Prace termomodernizacje, oprócz wymiernych efektów ekologicznych, z  pewnością miały również 
efekt edukacyjny. Wspólnoty mieszkańców miejscowości, w których wykonywano prace termomoder-
nizacyjne żywo i aktywnie towarzyszyły kolejnym etapom inwestycji. W bezpośrednich rozmowach 
z osobami zaangażowanymi w prace przygotowawcze i porządkowe podczas robót termomoderni-
zacyjnych widać było nie tylko zainteresowanie wykonywanymi zadaniami, czy zastosowanymi ma-
teriałami zapewniającymi zamierzony efekt termomodernizacyjny, ale przede wszystkim ich aspekt 
ekologiczny oraz sensowność wspierania takich inwestycji poprzez NFOŚiGW. Z pewnością opisywa-
na inwestycja przyczyniła się nie tylko do polepszenia termiki zmodernizowanych obiektów, ale jak już 
to zostało wspomniane, dała pozytywny impuls do racjonalnej i ekonomicznej polityki energetycznej 
poszczególnych wspólnot i pojedynczych ludzi.

Planowany efekt ekologiczny:
Ilość unikniętej emisji CO2 związane z  oszczędnościami energii w  wyniku realizacji projektu – 
3 064 Mg/rok.

WIęCEJ INFOrMACJI:
•  ks. mgr lic. Dariusz Frydrych
•  17-312 Drohiczyn; ul. Kraszewskiego 4
•  tel. (+48 85) 656 57 82
•  e-mail: kuria@drohiczynska.pl
 



www.nfosigw.gov.pl

Zielone projekty systemu GIS

18

Projekt: Termomodernizacja kompleksu budynków naukowo-dydaktycznych 
KUL przy ul. Droga Męczenników Majdanka 70 w Lublinie

Beneficjent: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Całkowity koszt projektu: 3 305 500 PLN
Dofinansowanie: 2 974 954 PLN

Termomodernizacja kompleksu budynków 
naukowo-dydaktycznych KUL
W trzech budynkach objętych przedsięwzięciem planowany zakres robót obejmuje: termomoderniza-
cję 2 budynków w zakresie określonym w audytach budynków oraz wykonanie wymiennikowni w jed-
nym budynku.

Szczegółowy zakres prac termo modernizacyjnych obejmuje m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych, mo-
dernizację instalacji c.w.u. (wymiana instalacji, montaż zaworów termostatycznych na pionach cyrku-
lacji), modernizację wentylacji grawitacyjnej (wprowadzenie wentylacji hybrydowej tj. wentylatory 
dachowe, nawiewniki okienne higrosterowane, wywiewniki higrosterowane), wymianę drzwi istnieją-
cych na aluminiowe powlekane, ocieplenie stropodachu płytami wełny mineralnej, wymianę instalacji 
c.o. z zastosowaniem grzejnikowych zaworów termostatycznych, wymianę opraw świetlnych z zasto-
sowaniem oświetlenia energooszczędnego oraz wykonanie wymiennikowni.

Planowany efekt ekologiczny:
Ilość unikniętej emisji CO2 związane z oszczęd-
nościami energii w wyniku realizacji projektu – 
390 Mg/rok

WIęCEJ INFOrMACJI:
•  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
•  Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
•  e-mail: kancelaria@kul.pl
•  tel. (+48 81) 445 41 04
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Projekt: Termomodernizacja budynku Wydziału 
Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej

Beneficjent: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Całkowity koszt projektu: 11 228 401 PLN
Dofinansowanie: 7 171 243 PLN

Projekt: Termomodernizacja budynku Wydziału Inżynierii Elektrycznej 
i Komputerowej Politechniki Krakowskiej

Beneficjent: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Całkowity koszt projektu: 6 802 386 PLN
Dofinansowanie: 3 390 569 PLN

Projekt: Termomodernizacja budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej

Beneficjent: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Całkowity koszt projektu: 12 219 750 PLN
Dofinansowanie: 10 572 797 PLN

Termomodernizacja trzech wydziałów 
Politechniki Krakowskiej
W kampusie Politechniki Krakowskiej realizowane są prace renowacyjne i termomodernizacyjne bliź-
niaczych budynków Wydziału Inżynierii Środowiska (WIŚ) i Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Kompu-
terowej (WIEiK). W Czyżynach remontem objęte zostały budynki Wydziału Mechanicznego (WM).

Termomodernizacja budynku WIŚ
W ramach podjętych prac rewaloryzacyjnych zakresem projektu objęto przede wszystkim części bu-
dynku dodane w  okresie powojennym tj. ryzalit szklany kurtynowy i  kondygnację nadbudowaną 
w zakresie wymiany przeszklenia i docieplenia ścian, ale w zakres prac włączono także kompleksową 
renowację zabytkowych elewacji ceglanych. Części budynku dobudowane u schyłku lat 60. XX wieku 
nigdy nie zostały ukończone. Efektem takiego stanu były duże straty ciepła, zarówno przez nieocieplo-
ne i nieotynkowane ściany zewnętrzne jak i przestarzałe systemy szklenia. W projekcie objętym dofi-
nansowaniem zastosowano ocieplenie z wełny mineralnej i wykończenie z wysokogatunkowego tynku 
silikonowego, który zapobiega grzybieniu ścian, ułatwia dyfuzję pary wodnej a także posiada właści-
wości samoczyszczące, co przy wysokim rocznym zanieczyszczeniu powietrza w Krakowie ma zna-
czenie niebagatelne. W ryzalicie środkowym budynku zamontowano nowy słupowo-ryglowy system 
elewacyjny o podwyższonej izolacyjności termicznej, z zastosowaniem wysokoselektywnego, nisko-
emisyjnego zestawu szkła zespolonego, które zapewnia bardzo dobrą izolacyjność termiczną przegro-
dy, a pomieszczenia użytkowe skutecznie zabezpiecza przed przegrzewaniem. 

Warto nadmienić, że przy projektowaniu rozwiązań rewaloryzacyjnych i termomodernizacyjnych po-
łożono szczególny nacisk na zachowanie wyjątkowego wyrazu architektonicznego części dobudowa-
nej. Zamierzenie obejmowało również budowę instalacji c.c.w.u, przebudowę wentylacji, klimatyzacji, 
c.o. i wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne.

Termomodernizacja budynku WIEiK
Podobnie jak w przypadku budynku WIŚ zakresem projektu objęto szklany ryzalit środkowy i komplek-
sową renowację zabytkowych elewacji ceglanych. Także w tym projekcie objętym dofinansowaniem 
zastosowano ocieplenie z wełny mineralnej i wykończenie z wysokogatunkowego tynku silikonowego 
oraz zamontowano nowy słupowo-ryglowy system elewacyjny o podwyższonej izolacyjności termicz-
nej, z zastosowaniem analogicznego jak w budynku WIŚ, zestawu szkła zespolonego, które zapewnia 
bardzo dobrą izolacyjność termiczną przegrody i skutecznie zabezpiecza przed przegrzewaniem się po-
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mieszczeń. Zamierzenie obejmowało również budowę instalacji c.c.w.u, wentylacji, klimatyzacji, c.o. 
i wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne.

Termomodernizacja budynku Wydziału Mechanicznego
Przeprowadzono pełną wymianę oszklenia przy zastosowaniu współczesnego systemu słupowo-ryglo-
wego. Zapewniło to znaczące podniesienie izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych, a także 
dostosowało obudowę elewacyjną do wymagań ochrony przeciwpożarowej. Przedsięwzięcie obejmo-
wało również docieplenie tradycyjne ścian, budowę instalacji c.c.w.u., przebudowę instalacji c.o. i wy-
mianę opraw oświetleniowych na energooszczędne.

Planowany efekt ekologiczny:
Ilość unikniętej emisji CO2 związane z  oszczędnościami energii w  wyniku realizacji projektu –  
1 674 Mg/rok.

WIęCEJ INFOrMACJI:
•  Mgr inż. arch. Zbigniew Jasak
•  Zastępca Dyrektora Technicznego
•  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
•  ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
•  Tel. (+48 12) 628 20 00
•  E-mail: kancelaria@pk.edu.pl
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Projekt: Termomodernizacja budynku Instytutu Środowiska rolniczego 
i Leśnego PAN zlokalizowanego w Pałacu Chłapowskich w Turwi

Beneficjent: Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN
Całkowity koszt projektu: 1 819 700 PLN
Dofinansowanie: 1 600 330 PLN

Nowoczesne źródło energii w zabytkowym 
Pałacu Chłapowskich w Turwi
Projekt inwestycji pod nazwą „Termomodernizacja budynku Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśne-
go PAN zlokalizowanego w Pałacu Chłapowskich w Turwi” polegał na wykonaniu izolacji termicznej 
poddasza wełną mineralną, wymianie instalacji centralnego ogrzewania, renowacji i częściowej wy-
mianie stolarki drzwiowej oraz wymianie źródła ciepła dla potrzeb ogrzewania budynku z węglowego 
na źródła odnawialne w postaci pomp ciepła.

Zastosowanie pomp ciepła w uzyskaniu czynnika grzewczego spowodowało całkowitą likwidację emi-
sji zanieczyszczeń do atmosfery oraz uzyskanie energii cieplnej z pionowego gruntowego wymienni-
ka ciepła.

Inwestycja, z uwagi na złożony charakter, została podzielona na trzy specjalistyczne etapy:

  etap I obejmował wykonanie termomodernizacji poddasza obiektu w celu zmniejszenia strat ciepła, 
przez ułożenie wełny mineralnej na połaci dachowej pałacu;

  etap II, z uwagi na zabytkowy charakter obiektu, obejmował renowację i częściową wymianę sto-
larki drzwiowej;

  etap III obejmował wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania i c.w.u. wraz z wymianą 
źródła ciepła, tj. z kotłowni węglowej na OZE – sprężarkowe pompy ciepła zasilane z gruntowego 
wymiennika ciepła.
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Zabytkowy charakteru budynku spowo-
dował pewne ograniczenia projektowe 
i  trzeba było zaprojektować dodatkowe 
wspomagające źródło ciepła – kocioł opa-
lany drewnem.

Z uwagi na zastosowaną technologię pomp 
ciepła (OZE) w  chwili obecnej budynek 
nie emituje do atmosfery zanieczyszczeń. 
W związku z powyższym efekt ekologicz-
ny inwestycji został w  pełni osiągnięty, 
zarówno poprzez likwidację kotłowni wę-
glowej, jak również poprzez zmniejszenie 
strat ciepła emitowanego do  atmosfe-
ry, poprzez zwiększenie współczynnika 
izolacyjności poddasza i  wymianę drzwi 
wejściowych do pałacu. Wszystkie zabie-
gi wykonane w  ramach inwestycji spo-
wodowały zmniejszenie zapotrzebowania 
budynku na  energię, co  w  konsekwencji 
przełoży się na  obniżenie kosztów utrzy-
mania obiektu i likwidację stanowiska pa-
lacza kotłowego.

Inwestycja w Turwi miała również kapital-
ne znaczenie także dla kondycji liściastego 
drzewostanu w  20-hektarowym zabytko-
wym parku otaczającym budynek pałacu.

W  związku z  rolniczym charakterem re-
gionu działalność stacji i  istnienie obiektu 
ma wielkie znaczenie dla lokalnej społecz-
ności, zarówno rolników indywidualnych, 
jak i  gospodarstw wielko-powierzchnio-
wych zajmujących się uprawami w  skali 
przemysłowej.

Planowany efekt ekologiczny:
Ilość unikniętej emisji CO2 związane 
z oszczędnościami energii w wyniku reali-
zacji projektu – 278 Mg/rok.

WIęCEJ INFOrMACJI:
•  Inż. Józef Zieleziński
•  Zastępca Dyrektora  

ds. administracyjno-ekonomicznych
•  Instytut Środowiska Rolniczego 

i Leśnego PAN
•  ul. Bukowska 19, 60-809 Poznań
•  tel. (+48 61) 84 75 601 wew. 21
•  e-mail: isrl@man.poznan.pl
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Projekt: Termomodernizacja budynków Sanatorium Staś i Zimowit 
wraz z technologią kotłowni Uzdrowisku rymanów.

Beneficjent: Uzdrowisko Rymanów S.A.
Całkowity koszt projektu: 16 371 921 PLN
Dofinansowanie: 15 355 216 PLN

Termomodernizacja sanatoriów 
w Rymanowie Zdroju
Szpital Uzdrowiskowy,,ZIMOWIT” to wielofunkcyjny, składający się z kilku budynków, obiekt sana-
toryjny położony na  terenie zalesionym na  zboczu Góry,,Zamczyska”. Jednocześnie może przyjąć 
360 pacjentów. Przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwa-
lidzkich. W obiekcie funkcjonuje nowoczesny Zakład Przyrodoleczniczy, basen do gimnastyki i kąpie-
li mineralnej, sauna, sala gimnastyczna, kawiarnia, szkoła sanatoryjna oraz dwie kafejki internetowe. 
Na miejscu znajduje się baza żywieniowa. W sąsiedztwie Szpitala Uzdrowiskowego „Zimowit” znaj-
duje się Sanatorium „Staś”. Jest to budynek parterowy który pełni rolę hotelową.

We wrześniu 2012 r. rozpoczęły się prace budowlane w kompleksie budynków Szpitala Uzdrowisko-
wego „Zimowit”, w budynku Sanatorium „Staś” oraz w budynku kotłowni. Głównym wykonawcą 
wszystkich prac jest Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane z Krosna.

Prace inwestycyjne odbywają się na ruchu ciągłym. Taki sposób przeprowadzania prac jest sporym 
utrudnieniem dla głównego wykonawcy, ponieważ musi tak wykonywać roboty, aby w jak najmniej-
szym stopniu odczuli to przebywający w obiekcie kuracjusze.

Prace składają się z kilku etapów, które prowadzone są równomiernie na każdym z budynków. Pole-
gają one na dociepleniu budynków, wymianie instalacji co. cwu, ct, montażu kolektorów słonecznych 
i instalacji solarnej, wymianie kotłów i modernizacji wymiennikowni.

Obecnie pozostało do zakończenia docieplenie kilku budynków, dokończenie dachów oraz mon-
taż solarów. Część z nich udało się wykonawcy zamontować, jednak okres zimowy przerwał pracę 
przy tym etapie inwestycji. Również wielkość instalacji solarnej, a będzie ona drugą z największych 
w Polsce (200 szt. paneli słonecznych na jednym kompleksie budynków) powoduje, że wykonaw-
ca musiał czekać na korzystniejszą pogodę. Stopień realizacji projektu na dzień dzisiejszy określony 
jest na 85%. Termin zakończenia całej inwestycji jest nie zagrożony i ustalony na dzień 30 czer-
wiec 2013 r.

Planowany efekt ekologiczny:
Ilość unikniętej emisji CO2 związane z oszczęd-
nościami energii w wyniku realizacji projektu – 
1 550 Mg/rok.

WIęCEJ INFOrMACJI:
•  Uzdrowisko Rymanów S.A.
•  ul. Zdrojowa 48, 38-481 Rymanów Zdrój
•  Tel. (+48 13) 43 57 401
•  e-mail: biuro@uzdrowisko-rymanow.com.pl
•  www: http://uzdrowisko-rymanow.com.pl
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Projekt: Termomodernizacja budynków SPSK1 PUM w Szczecinie

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 
im. prof. T. Sokołowskiego PUM w Szczecinie.
Całkowity koszt projektu: 13 755 101 PLN
Dofinansowanie: 3 434 953 PLN

Nowe oblicze szpitala w Szczecinie
Zakresem rzeczowym projektu objęto dziewięć skrzydeł budynku głównego szpitala oraz dwa budynki 
wolnostojące. Wykonano: wymianę stolarki okiennej oraz zewnętrznej stolarki drzwiowej, moderniza-
cję instalacji centralnego ogrzewania, modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej, ocieplenie ścian 
zewnętrznych, ocieplenie stropów i dachów oraz remont tarasów, schodów i wejść.

Stan techniczny obiektów przed termomodernizacją
Wiek budynków i dostępna wówczas, a dziś już przestarzała technologia, doprowadziły do generowa-
nia coraz większych strat ciepła w pomieszczeniach szpitalnych, a w ślad za tym rosnących kosztów 
zaopatrzenia w energię cieplną. Wieloletnia eksploatacja budynków doprowadziła do znacznego zu-
życia i nieszczelności stolarki okiennej, co w niektórych przypadkach uniemożliwiało nawet otwarcie 
okien. Brak docieplenia budynków szpitala w sposób znaczący wpływał na jakość i komfort pobytu pa-
cjentów, warunki pracy oraz ogólny niski stan infrastruktury technicznej. Stare instalacje centralnego 
ogrzewania wykonane z grzejników żeliwnych oraz stalowych rurociągów o dużych średnicach powo-
dowały dużą bezwładność systemu oraz jego niską sprawność grzejną. Do obniżenia sprawności ukła-
du grzejnego w dużym stopniu przyczyniał się brak układów regulacyjnych w instalacji.

Przebieg prac termomodernizacyjnych
W ramach podjętych działań w pierwszej kolejności zostały skute stare tynki a następnie wykona-
no docieplenie przegród zewnętrznych budynków z zastosowaniem styropianu. Wymieniono stolarkę 
okienną i drzwiową na okna podwójnie szklone o profilu PCV i drzwi stalowe ocieplone. Przy ociepla-
niu stropów i dachów zastosowano różne metody, m.in. ciśnieniowe wdmuchiwanie granulatu celu-
lozy, izolację płytami styropianowymi laminowanymi papą oraz dodatkowo izolację miękką układaną 
dwuwarstwowo. Modernizacja c.o. oraz c.w.u. polegała na wymianie grzejników, wymianie pionów 
i poziomów instalacyjnych, montażu zaworów regulacyjnych podpionowych i odcinających, wykona-
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niu węzłów cieplnych w każdym budynku. Wykonane węzły cieplne pozwalają na automatyczne re-
gulacje temperatury zależnie od temperatury zewnętrznej oraz umożliwiają zmianę nastawy krzywej 
pogodowej pozwalającej na uzyskanie właściwego komfortu cieplnego.

realizacja zadania w warunkach funkcjonującego szpitala
Realizacja prac odbywała się w warunkach funkcjonującego szpitala. Prace wykonywane w obrębie 
dachów i stropodachów nie stanowiły przeszkód w codziennym funkcjonowaniu klinik, poradni, za-
kładów, czy w ustalonym ruchu pacjentów na terenie szpitala. Natomiast wymiana stolarki okiennej 
oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wymagała opracowa-
nia szczegółowych harmonogramów prac, wytyczenia zastępczych traktów komunikacyjnych obej-
mujących również liczne wejścia do  budynku. Wymagało to  olbrzymich działań organizacyjnych 
i  koordynacyjnych dla poprawnego ich przebiegu. Właściwa organizacja i  informacja o  czasowych 
utrudnieniach niwelowały ryzyko wypadku. Istotne było również dbanie o porządek na terenie szpita-
la, który podlegał stałemu monitorowaniu ze względu na bezpieczeństwo pacjentów i osób odwiedza-
jących. Jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i działalności leczniczej było możliwe wyłącznie 
dzięki wyrozumiałości pacjentów i współpracy pracowników szpitala. Realizację zadania zakończono 
w listopadzie 2012 roku. Dzięki termomodernizacji poprawił się komfort leczenia pacjentów.

Termomodernizacja a ochrona środowiska
Dla potrzeb realizacji zadania szpital wykonał ekspertyzę ornitologiczną, z której wynikało, że na te-
renie obiektów występują popularne gatunki ptaków (pustułka, jerzyki, wróble zwyczajne, gołębie 
miejskie) oraz niektóre gatunki nietoperzy. W ramach działań kompensujących zamontowano 39 bu-
dek lęgowych. Ich ilość i rozmieszczenie na budynkach szpitala i drzewach uwzględniało opinię orni-
tologiczną.

Planowany efekt ekologiczny:
Ilość unikniętej emisji CO2 związane z  oszczędnościami energii w  wyniku realizacji projektu – 
1 110,2 Mg/rok.

WIęCEJ INFOrMACJI:
•  Dr n. med. Joanna Woźnicka – rzecznik szpitala
•  tel. (+48 91) 425 30 32, 695 117 233
•  E-mail: publ_rel@pum.edu.pl
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Projekt: Kompleksowa termomodernizacja zakładu dla psychicznie i nerwowo 
chorych w Sieniawce, Wielospecjalistycznego Szpitala – SPZOZ w Zgorzelcu etap II

Beneficjent: Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny  
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
Całkowity koszt projektu: 12 183 100 PLN
Dofinansowanie: 11 004 997 PLN

Największy projekt „termo” 
w kompleksie szpitalnym w Zgorzelcu
Projekt obejmował wykonanie kompleksowej termomodernizacji czterech budynków Zakładu dla 
Psychicznie i Nerwowo Chorych w Sieniawce, wchodzących w skład kompleksu szpitalnego Wielo-
specjalistycznego Szpitala – Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej (WS – SPZOZ) 
w Zgorzelcu. Był to największy i jednocześnie najnowocześniejszy z dotychczas realizowanych projek-
tów termomodernizacyjnych w Zgorzeleckim WS – SPZOZ. Analizy i audyty wykazały, że najkorzyst-
niejszym rozwiązaniem termomodernizacyjnym będzie zrezygnowanie z dotychczasowego systemu 
olejowego z centralną kotłownią i zastosowanie pomp ciepła w mniejszych kotłowniach w poszcze-
gólnych budynkach. Dzięki inwestycji sprawność systemu grzewczego wzrosła niemal pięciokrotnie.

Konsorcjum trzech firm, które realizowało projekt zaprojektowało i wykonało następujące roboty bu-
dowlane: wykonano instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperacją, wymie-
niono stolarkę okienną i drzwiową, docieplono stropy piwnic i poddaszy, zmodernizowano instalację 
centralnego ogrzewania – powstała sieć wymienników gruntowych wraz z sondami pionowymi i siecią 
rozdzielczą, wykonano nowe źródła ciepła – zamontowano pompy ciepła współpracujące z kondensa-
cyjnymi kotłami olejowymi, aby zapewnić dostawę ciepła w momentach szczytowego zapotrzebowa-
nia, wymieniono również wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania (wymieniono grzejniki wraz 
przewodami), zmodernizowano instalację ciepłej wody użytkowej (wraz z instalacją cyrkulacyjną oraz 
wymianą armatury sanitarnej na wodooszczędną).

Realizacja inwestycji pozwoliła nie tylko na poprawę wa-
runków w istniejącej infrastrukturze szpitalnej i w oddzia-
łach funkcjonujących w Sieniawce. Pozwoliła także na nowe 
plany i nowe pomysły związane z wykorzystaniem budyn-
ków. Dzięki pracom termomodernizacyjnym, oszczędno-
ściom i  lepszej wydajności całego systemu możliwe jest 
planowanie uruchomienia nowych oddziałów szpitalnych.

Planowany efekt ekologiczny:
Ilość unikniętej emisji CO2 związane z  oszczędnościami 
energii w wyniku realizacji projektu – 1 453 Mg/rok.

WIęCEJ INFOrMACJI:
•  Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny
•  Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu 

– Dział Techniczny
•  ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
•  tel.: (+48 75) 77 22 896
•  E-mail: a.gabrielska@spzoz.zgorzelec.pl
•  www.spzoz.zgorzelec.pl
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Prezentacja dobrych praktyk

Projekt: rozbudowa ciepłowni biomasowej o obieg oleju 
termalnego oraz moduł OrC w firmie EcoPowerPlant

Beneficjent: EcoPowerPlant Sp. z o.o.
Koszt całkowity projektu: 22 070 000 PLN
Dofinansowanie: 4 728 00 PLN

Ciepłownia na biomasę w EcoPowerPlant
Zakład produkcyjny Spółki EcoPowerPlant specjalizuje się w produkcji ekologicznego paliwa opało-
wego w postaci granulatu drzewnego, a także mieszanki surowców pochodzenia rolniczego i leśnego. 
Do produkcji granulatu – potocznie nazywanego pelletem, niezbędne jest dostarczenie ciepła techno-
logicznego, służącego do suszenia surowca. W celu usprawnienia procesu suszenia, zwiększenia pro-
dukcji pelletu, a także w celu wypełnienia misji Spółki (dostarczanie ekologicznego paliwa opałowego 
gospodarstwom domowym, przy minimalnym, negatywnym oddziaływaniu na środowisko naturalne), 
zdecydowano na zastosowanie technologii pozwalającej na zwiększenie efektywności produkcji ener-
gii cieplnej oraz dodatkową generację energii elektrycznej. Rozbudowa instalacji ciepłowniczej pole-
gała na zastosowaniu obiegu oleju termalnego oraz modułu ORC.

W proces zasilania suszarni „wstawiono” dodatkowe dwa obiegi medium grzewczych. Pierwszy z nich 
to instalacja oleju termalnego, w której czynnikiem grzewczym jest olej, którego temperatura robocza 
wynosi około 300 st. C. Poprzez wymiennik ciepła modułu ORC energia przekazywana jest do instala-
cji oleju silikonowego. Olej silikonowy, o temp. wrzenia na poziomie około 50 st. C, odparowuje i pod 
ciśnieniem około 10 bar oddaje energię kinetyczną turbinie, a następnie zostaje schłodzony w konden-
satorze pary oleju silikonowego, oddając swoją energię do instalacji wodnej, która zasila suszarnię ni-
skotemperatrową. Energia kinetyczna turbiny napędza generator asynchroniczny, o nominalnej mocy 
1900 kW. Energia elektryczna, produkowana przez zakład, wykorzystywana jest na potrzeby własne 
zakładu, a jej nadwyżki sprzedawane są do sieci elektroenergetycznej.

W  okresie rozruchowym instalacji uzy-
skano wyniki przekraczające oczekiwa-
nia. Instalacja uzyskiwała moce chwilowe 
znacznie przekraczające moce nominal-
ne generatora – do 2,0 MW. Natomiast 
wyniki średniodobowe (zróżnicowa-
ne zapotrzebowanie na  energię cieplną) 
przekraczają 1,7  MW. Należy zazna-
czyć, że planowana produkcja, na pozio-
mie 8000 h jest możliwa do osiągnięcia 
już w  pierwszym roku jej funkcjono-
wania (przyłączenie do  sieci nastąpiło 
8 stycznia 2013 r.).

Zastosowane instalacje są w  pełni au-
tomatyczne, kontrolowane i  sterowane 
zdalnie. Producenci urządzeń, w  okre-
sie rozruchowym nieustannie monitorują 
(zdalnie) pracę poszczególnych ukła-
dów. Operacyjne sterowanie systemem 
odbywa się za  pomocą monitorów, bez 
konieczności bezpośredniej ingerencji 
w  instalacje. Zastosowane paleniska bio-
masowego, na paliwo stałe – zrębki leśne, 



www.nfosigw.gov.pl

Zielone projekty systemu GIS

bardzo efektywny system oleju termalne-
go, pozwala uzyskać współczynnik koge-
neracji na poziomie 93-94%. Oznacza to, 
że instalacja ta posiada wszelkie znamiona 
instalacji wysokosprawnej.

Dzięki współfinansowaniu inwesty-
cji ze  środków GIS, możliwe było zasto-
sowanie najbardziej zaawansowanych 
technologii, pozwalających na  uzyskanie 
efektów ekologicznych, takich jak: zasto-
sowany elektrofiltr zmniejszający emisję 
pyłów do  50 mg/m3, uzyskanie współ-
czynnika wysokosprawnej kogeneracji, 
uzyskiwanie i przekraczanie mocy nomi-
nalnych generatora.

Planowany efekt:
Ilość unikniętej emisji CO2 związane 
z oszczędnościami energii w wyniku reali-
zacji projektu – 26 683,2 Mg/rok.

WIęCEJ INFOrMACJI:
•  Damian Bernaciak
•  Prezes Zarządu EcoPowerPlant Sp. z o.o.
•  tel: (+48 61) 662 80 96
•  e-mail: damian.bernaciak@epp-bfm.pl
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III



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3 a

tel. +48 (22) 45 90 100
E-mail: fundusz@nfosigw.gov.pl

www.nfosigw.gov.pl

Wydrukowano na papierze z certyfikatem PEFC
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