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Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie 

Zakładu Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim 

 
Zakończono prace modernizacyjne budynku Zakładu Opieki Długoterminowej w 
Makowie Podhalańskim w ramach projektu pn. „Modernizacja energetyczna 
wojewódzkich budynków użyteczności publicznej”, realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 
4 Oś priorytetowa – Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.3 – Poprawa 
efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.3 
– Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje 
regionalne. 
Podjęte w ramach inwestycji działania modernizacyjne poprawiły komfort cieplny 
budynku, obniżyły koszty jego ogrzewania oraz wykorzystania energii elektrycznej. Dzięki 
wprowadzonym rozwiązaniom udało się również zmniejszyć emisję substancji 
zanieczyszczających do atmosfery.  
 

1. Lokalizacja i podstawowe dane budynku 
 

Budynek Zakładu Opieki Długoterminowej zlokalizowany jest przy ul. Mickiewicza 7 w 
Makowie Podhalańskim. Jest to budynek  pochodzący z 1934 roku, 6 kondygnacyjny, 
wybudowany w technologii tradycyjnej. Powierzchnia użytkowa to 5249  m2. 
Placówka pełni funkcję stacjonarnej opieki długoterminowej, obejmujące całodobową 
opieką. 
 

2. Stan techniczny – porównanie przed i po modernizacji 

Ściany zewnętrzne budynku wykonane są w technologii tradycyjnej, murowane z cegły 
ceramicznej. W skrzydle wschodnim na elewacji południowej wykonano wcześniej 
ocieplenie styropianem o polepszonych właściwościach termicznych o grubości 10 cm. 
W ramach realizowanego projektu ocieplono  ściany zewnętrzne wełną mineralną o 
grubości 16 cm. Wykonano również izolację ścian wewnętrznych oddzielających budynek 
od łącznika wełną mineralną o grubości 10 cm. 

       
Przykład zmodernizowanej ściany wraz z wymienionymi oknami przed i po modernizacji. 
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Strop pod dachem typu Kleina z izolacją z wełny mineralnej. Izolacja była  w złym stanie 
technicznym: zniszczona, zawilgocona, nierównomierna. Nie spełniała ona swojego 
zadania. Dach budynku wielospadowy, pokryty blachą w złym stanie technicznym. 
Podczas projektu wykonano docieplenie 700 m2 stropodachu wełną mineralną układaną 
w dwóch warstwach o grubości izolacji – 30 cm. 

 
Docieplony strop pod dachem (fragment). 

 

Drzwi zewnętrzne w budynku są wymienione w 2015 r. na aluminiowe z szybą zespoloną.  

 
Drzwi wejściowe do budynku oraz docieplona ściana.  

 

Przeprowadzono w ramach projektu wymianę starych okien zewnętrznych na nowe z 
ciśnieniowymi nawiewnikami powietrza regulowanymi automatycznie. Ilość okien które 
zostały wymienione - 312 szt. Pozostałe okna które, zamontowane w przyziemiu od 
strony południowej oraz okna zewnętrzne na parterze i 2 piętrze w skrzydle zachodnim 
od strony północnej pozostały bez zmian, ponieważ były w dobrym stanie technicznym. 
Dodatkowo przeprowadzono wymianę luksferów na okna zewnętrzne z ciśnieniowymi 
nawiewnikami powietrza.  
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Ściana z wymienionymi oknami- przed i po modernizacji. 

 
Ciepła woda przygotowywana była w kotłowni gazowej. Instalacja ciepłej wody z 1996 r. 
stalowa, częściowo wymieniona podczas remontu budynku w 2015r. Instalacja jest 
zaizolowana w kotłowni. Na instalacji zamontowane były zawory podpionowe. Instalacja 
opomiarowana była wodomierzem centralnym, bez licznika ciepła dla potrzeb c.w.u.  W 
ramach projektu przeprowadzono wymianę kotłowni na  nowoczesną kondensacyjną 
kotłownię gazową dla potrzeb c.w.u. z zasobnikiem. Zamontowano również licznik ciepła 
dla potrzeb c.w.u. 

 
Zasobniki ciepłej wody użytkowej – po modernizacji. 
 
Budynek był dotychczas ogrzewany za pomocą kotłów gazowych z roku 1996. Brak 
licznika ciepła. 
Grzejniki stalowe, płytowe wymienione w 2015 roku. Zainstalowano również wtedy 
zawory termostatyczne i zawory podpionowe. Wykonano równoważenie instalacji 
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podczas wymiany grzejników i montażu zaworów. Budynek wyposażony był w 
automatykę pogodową w kotłowni. Instalacja jest zaizolowana w piwnicy. 
 

   
Piece gazowe przed modernizacją i po wymianie- nowoczesna kondensacyjna kotłownia gazowa.  

 
W ramach modernizacji systemu grzewczego przewidziano wymianę nowoczesnej 
kondensacyjnej kotłowni gazowej dla potrzeb c.o. z automatyką pogodową, wyposażoną 
w liczniki ciepła. Dostosowano również instalację do zmniejszonego zapotrzebowania na 
ciepło poprzez regulacje instalacji po przeprowadzonych zabiegach 
termomodernizacyjnych.  
 

 
Fragment instalacji c.o. 

 
Źródłami światła w budynku są świetlówki liniowe w nowych oprawach. Świetlówki T5 o 
mocy 14W. W kilku pomieszczeniach technicznych żarówki tradycyjne. Sporadycznie 
występowało także oświetlenie LED. Instalacja oświetleniowa i elektryczna wymieniana 
była  w trakcie remontu pomieszczeń. Zainstalowane są wyłączniki zmierzchowe oraz 
oświetlenie nocne. 
 
 
 


