
Przedsięwzięcia zrealizowane przez NZOZ „Szpital w Puszczykowie  

im. Prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego ‘ Sp. z o.o.,  

dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w ramach Programu Priorytetowego System Zielonych Inwestycji  

(GIS -  Green Investment Scheme)   

Część I Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej 

 

I. 

W ramach II konkursu programu priorytetowego „ System Zielonych Inwestycji” Szpital  
w Puszczykowie zrealizował wraz z Powiatem Poznańskim przedsięwzięcie 
,,Termomodernizacja Szpitala w Puszczykowie i Domu Pomocy Społecznej  
w Lisówkach”, które zostało dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i  Gospodarki Wodnej. 

• Wartość przedsięwzięcia                        14.304.200,00 zł                                                                                        

• Dofinansowane w formie dotacji             2.998.100,00 zł                                                                                       
• Dofinansowanie w formie pożyczki        3.231.300,00 zł 

 Zakres prac zrealizowanych w NZOZ Szpital w Puszczykowie: 

1. Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem i wełną mineralną, izolacja  ścian 
fundamentowych.  

2. Ocielenie stropodachu wentylowanego i pełnego granulatem wełny, ocieplenie 
stropodachu niewentylowanego warstwą materiału termomodernizacyjnego ,pokrycie 
dachu papą termozgrzewalną 

3. Wymiana okien i drzwi na okna i drzwi plastikowe, charakteryzujące się lepszym 
współczynnikiem przenikania ciepła. 

4. Modernizacja instalacji CO w zakresie wymiany zaworów i głowic termostatycznych 
5. Modernizacja sieci ciepła CO (lokalna sieć ciepłownicza) - wymiana instalacji istniejącej  

na nową z rur preizolowanych. 
6. Wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne (diody. LED, świetlówki 

kompaktowe). 
7. Instalacja układu kolektorów słonecznych z zasobnikami buforowymi oraz systemem 

instalacji i sterowania. W ramach tego projektu zainstalowano układ kolektorów 
słonecznych z zasobnikami buforowymi oraz systemem instalacji i sterowania. 
Zamontowano 172 kolektorów, umieszczając je na budynkach; kuchni (69 szt.), kotłowni 
(55 szt.), byłego magazynu oleju (48 szt.). Zamontowana instalacja służy do 
podgrzewania ciepłej wody użytkowej. 

8. Montaż systemu zarządzania energią (liczniki ciepłe, analizatory energii elektrycznej, 
oprogramowanie). 

9. Wykonanie  nowych węzłów zmieszania pompowego wraz z automatyką. 
10. Wymiana instalacji odgromowej w budynkach szpitalnych. 



II. 

W ramach V konkursu programu priorytetowego „System Zielonych Inwestycji” Szpital w 
Puszczykowie zrealizował przedsięwzięcie „Zarz ądzanie energią w wybranych budynkach 
Szpitala w Puszczykowie”, które zostało dofinansowane ze środków Narodowego  Funduszu  
Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej 

• Wartość przedsięwzięcia                        4. 363.250,00 zł 

• Dofinansowane w formie dotacji     1. 279.800,00 zł 
• Dofinansowanie w formie pożyczki      2. 559.780,00 zł 

 

Zakres zrealizowanych prac: 

1. Modernizacja sieci instalacji centralnego ogrzewania, wymiana i izolacja instalacji   
wewnętrznej, wymiana grzejników na grzejniki typu medycznego, wyposażone w 
termo zawory. 

2. Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z zastosowaniem urządzeń 
oszczędzających wodę. 

3. Wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania energią;  zakup i montaż zestawu 
regulacyjnego, pomiarowego, monitorującego zużycie ciepła, energii elektrycznej i 
wody wraz z instalacją systemu umożliwiającego optymalizację oraz zarządzanie 
gospodarką energetyczną oraz mediami technicznymi. 

4. Prace termomodernizacyjne w budynku kuchni i dyżurki elektryków wraz z wymianą 
drzwi i okien. 

  

Przeprowadzone prace termomodernizacyjne przyniosły realne efekty w zakresie 
oszczędności w zużyciu gazu, wody oraz energii elektrycznej, zabezpieczenia 
przeciwpożarowego oraz poprawy: 

• technicznego funkcjonowania Szpitala, 
• warunków pracy, 
• warunków świadczenia usług medycznych,  

• bezpieczeństwa pacjentów i pracowników, 
• estetyki. 

Osiągnięty został również zakładany efekt ekologiczny polegający na redukcji emisji 
szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery. Poziom redukcji w przypadku Szpitala w 
Puszczykowie wyniósł ponad 35 %. 

 

  

 


