
Urząd Marszałkowski  

Województwa Małopolskiego 

Biuro Inwestycji Strategicznych 

ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków 

adres do korespondencji:  

ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, 

www.malopolskainwestuje.pl 

 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika – 
Małopolskie Centrum Rehabilitacji w Radziszowie  

 
Zakończono prace budowlane w budynku Małopolskiego Centrum Rehabilitacji w 

Radziszowie – Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Św. Ludwika w 
Krakowie 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. 
Głównym celem inwestycji była poprawa parametrów technicznych, charakterystyki 
energetycznej, walorów wizualno-użytkowych istniejącego budynku oraz dostosowanie 
jego parametrów do obowiązujących norm i przepisów. Zakończona modernizacja 
zmniejsza emisję szkodliwych substancji i ogranicza ich negatywny wpływ na środowisko 
naturalne, ale także podwyższyła standard użytkowy budynku. Zmniejszyła 
zapotrzebowanie budynku na energię cieplną oraz elektryczną. 
 

1. Lokalizacja i podstawowe dane budynku 
Budynek Małopolskiego Centrum Rehabilitacji Wojewódzkiego Specjalistycznego 
Szpitala Dziecięcego w Krakowie zlokalizowany jest w Radziszowie przy ulicy Podlasie 
173. Usytuowany jest na otwartym zboczu zalesionego wzniesienia, w kierunku 
południowym we wsi Radziszów w gminie Skawina. Jest to obiekt wybudowany w 1981 
roku, czterokondygnacyjny. Jego powierzchnia użytkowa wynosi 3733 m2. 
Budynek w całości przeznaczony jest na funkcje szpitala rehabilitacyjnego dla dzieci. 
Szpital składa się z następujących zasadniczych części: administracyjnej, łóżkowej, 
zabiegowej, basenu kąpielowego z zapleczem technologicznym, szkoły podstawowej, 
części gastronomicznej z zapleczem kuchennym i magazynowym, pracowni TRG, EEG, 
gabinetów lekarskich oraz zaplecza technicznego (w tym wentylatorni, hydroforowni, 
rozdzielni elektrycznej, warsztatów).  
 

2. Stan techniczny – porównanie przed i po modernizacji 
Przed przystąpieniem Szpitala do modernizacji energetycznej w ramach projektu 
„Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej”, 
budynek został poddany częściowej termomodernizacji - docieplono część ścian, 
wymieniono część starych okien i drzwi. W części obiektu wymieniono instalację c.o. i 
c.w.u., zmodernizowano instalację elektryczną i oświetleniową. Zainstalowano system 
wentylacji mechanicznej z odzyskiem energii i klimatyzacji. Zainstalowano system solarny 
składający się z kolektorów słonecznych oraz paneli PVT (hybrydowych) do wytwarzania 
en. elektrycznej i wspomagania podgrzewania ciepłej wody. Prace przeprowadzone 
zostały w latach 2009-2015. 
 
Ogrzewanie oraz ciepła woda użytkowa dla budynku szpitala przygotowywana była za 
pomocą kotłowni gazowo-olejowej z roku 1995. Obiekt posiadał  grzejniki stalowe, 
panelowe o znikomej bezwładności cieplnej wymienione w latach 2010-2013r. Część 
grzejników (ok. 20 szt.) typu żeliwne, żeberkowe i rury ożebrowane ( tzw. faviery) z 1981 
roku. Zawory termostatyczne zainstalowane były jedynie na nowych grzejnikach, stare 
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grzejniki ich nie posiadały. Na instalacji nie było zainstalowanych regulacyjnych zaworów 
podpionowych.  
Wspomaganie przygotowania ciepłej wody użytkowej odbywało się za pomocą instalacji 
solarnej z 2015 roku. Instalacja ciepłej wody częściowo została wymieniona w latach 
2010-2014. Pozostała część instalacji była z 1981 roku. Instalacja c.w.u. nie była 
opomiarowana.  
 
 

Instalacja fotowoltaiczna na 
dachu budynku szpitala. Widok 
na budynek przed i po 
wykonanej modernizacji. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
W ramach realizacji projektu „Modernizacji energetycznej …” wykonano wymianę źródła 
ciepła c.o. i c.w.u. na nowoczesny kondensacyjny kocioł gazowy z pełną automatyką 
spełniający wymogi dyrektywy 2009/125/WE  z dnia 21.10.2009, ustanawiającej ogólne 
zasady ustalania wymogów ekoprojektu dla produktów związanych z energią. 
Przeprowadzono również montaż indywidualnego licznika ciepła.  
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Zmodernizowana kotłownia w budynku szpitala 

Wymienione zostały pozostałe, stare grzejniki wraz z zaworami termostatycznymi i 
odcinającymi. Przeprowadzona została modernizacja systemu przygotowania ciepłej 
wody użytkowej oraz zamontowano licznik c.w.u. Opomiarowana została instalacja 
solarna. 
Przykład starego, żeliwnego grzejnika, oraz wymienionego nowego, z zaworem termostatycznym. 
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W budynku występuje wentylacja grawitacyjna oraz mechaniczna z odzyskiem ciepła. 
Centrala wentylacyjna jest z 2011 roku. Instalacja klimatyzacji ( z roku 2011) pracuje na 
potrzeby kilku pomieszczeń, nie całego obiektu. W ramach projektu wykonano 
opomiarowanie instalacji chłodu za pomocą liczników. 
Instalacja elektryczna została w większości wymieniona na nową podczas remontu 
pomieszczeń w latach 2010-2014. Źródłami światła są świetlówki liniowe w oprawach 
rastrowych i tradycyjnych, żarówki tradycyjne oraz świetlówki kompaktowe. Część 
oświetlenia typu LED z zainstalowanymi czujnikami ruchu. W ramach projektu wykonano 
wymianę pozostałych świetlówek liniowych wraz z oprawami rastrowymi, żarówek 
tradycyjnych i halogenów, zamontowano czujniki ruchu. W niektórych punktach należało 
również dokonać wymiany instalacji elektrycznej – aby doprowadzić ją do stanu, który 
umożliwia przeprowadzenie modernizacji oświetlenia (umożliwianie funkcjonowania 
czujników ruchu, sterowania oświetleniem, rozprowadzenie oświetlenia). 
 
 
Przykład oświetlenia przed i po wykonanej modernizacji. 

 
Okna w budynku były w różnym stanie technicznym. Część okien wymieniona została w 
latach 2010-2013 na nowe PCV i aluminiowe z szybą zespoloną. Okna z 2003 i 2004r były 
drewniane, szklone podwójnie z szybą zespoloną – ich stan techniczny był zły. Pozostała 
stolarka okienna (z 1981r.) była również w złym stanie technicznym. Okna nie posiadały 
nawiewników. 
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W ramach projektu przeprowadzono wymianę starych okien zewnętrznych drewnianych 
(86 szt.) na nowe z nawiewnikami powietrza regulowanymi automatycznie, oraz 2 szt. 
okien zewnętrznych stalowych. 

 
Wejście główne do budynku szpitala, stare okna oraz 
wymienione, nowe. 
 
 

Drzwi zewnętrzne przed modernizacją były aluminiowe z szybą zespoloną z 2010 i 2013 
roku. Część ślusarki drzwiowej z 1981 roku była w złym stanie technicznym. W 
pomieszczeniach technicznych znajdowały się drzwi drewniane, również w złym stanie 
technicznym. Zgodnie z realizowanym projektem przeprowadzono wymianę drzwi 
drewnianych (7 szt.) oraz stalowych (3szt.). 
 

Przykład drzwi zewnętrznych przed i po modernizacji.  
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Stropodach wykonany z płyty betonowej był ocieplony styropianem o grubości 10 cm 
(część wschodnia i zachodnia budynku). Pokrycie tej części stanowiła blacha na 
konstrukcji stalowej. Nad częścią środkową i północną budynku stropodach posiadał 
nowe pokrycie z papy (położone w 2014r.). Przeprowadzony audyt wykazał, iż izolacja 
termiczna nie jest wystarczająca. Z tego względu wykonano docieplenie stropodachu 
wełną mineralną o grubości 24 cm. 
 
Ściany zewnętrzne obiektu są żelbetowe, ocieplone warstwą gazobetonu, od strony 
zewnętrznej z okładziną z kamienia. Część ścian wykonanych jest w technologii 
szkieletowej, w systemie Bistyp, z wypełnieniem z wełny mineralnej i obłożone są blachą 
falistą. Ściany poddane były ociepleniu wełną mineralną o grubości 10 cm z okładziną 
typu HPL  lub suchym tynkiem w latach 2010-2013. Pozostała część ścian nie była 
poddana ociepleniu od 1981r lub ocieplona została fragmentarycznie styropianem o 
grubości 5 cm (stan izolacji był zły i nie spełniał swojej funkcji). Część ścian posiadała 
okładzinę z blachy - stan techniczny i wizualny bardzo zły.  Z tego względu docieplenie 
ścian zostało zakwalifikowane do wykonania w ramach inwestycji. Wykonano: 
docieplenie ściany zewnętrznej kamiennej pianką rezolową o gr. 8 cm, ściany 
zewnętrznej pianką rezolową o gr.7 cm, docieplenie ściany zewnętrznej warstwowej 
zawierającej azbest wełną mineralną - technologia lekka sucha (gr. izolacji - 14 cm). 
Ocieplono również ościeża okienne i drzwiowe wełną mineralną. Ze względu na 
docieplenie ścian zawierających azbest, został on usunięty i zutylizowany.  
 
 

 

Ściana przed modernizacją pokryta blachą, oraz po wykonanym dociepleniu. 

 
Podczas realizacji projektu „Modernizacji energetycznej…” pojawiły się prace dodatkowe 
Polegały one na: dociepleniu stropodachu nad kotłownią wraz z wymianą pokrycia,  
demontażu i utylizacji płyt azbestowych -roboty dodatkowe,  wymianie stolarki okiennej 
i drzwiowej (10 zestawów okien z drzwiami balkonowymi i 1 okno na klatce schodowej), 
docieplenie ścian części budynku administracyjnego, przylegającego do budynku 
głównego objętego projektem. 
 


