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Czy efektywność energetyczna jest opłacalna? – Oczywiście, że tak! 

Najlepszym tego przykładem jest jedna ze znanych wśród mieszkańców 

miasta i okolic placówka oświatowo-wychowawcza, jaką jest Pałac 

Młodzieży w Katowicach. Poprzez inwestycję zrealizowaną przez Miasto 

Katowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2007-2013 ograniczono niską emisję, ale nie tylko…
Niniejsza inwestycja cechuje się pozytywnym wpływem na poprawę 

jakości środowiska oraz lokalną społeczność. Poprzez ograniczenie 

skutków „niskiej emisji” i zredukowanie wytwarzania szkodliwych 

substancji obniżono poziom zanieczyszczeń atmosferycznych, które 

w istotny sposób wpływają na degradację lokalnego środowiska 

naturalnego.
Dodatkowo dzięki projektowi poprawił się komfort użytkowania 

i parametrów mikroklimatu budynku, co znacznie polepsza pracę, jak 

i uczestnictwo w zajęciach odbywających się w obiekcie.
Wykonana analiza techniczna i ekonomiczna w przeprowadzonym 

wstępnym audycie energetycznym wykazała, że po zrealizowaniu prac 

remontowych projektowana moc cieplna zmniejszy s ię 

o 45,6 % w stosunku do stanu istniejącego – w 2014 roku przeprowadzony 

zostanie kolejny audyt, który potwierdzi założone parametry techniczne 

i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. 



Modernizacja systemu grzewczego
Wymieniono grzejniki żeliwne na nowe żeliwne, wykonano wymianę przewodów istniejącej 

instalacji c.o. wraz z niezbędnym demontażem instalacji c.o., na pionach zamontowano 

automatyczne zawory odpowietrzające.
W węźle cieplnym wykonano obiegi umożliwiające realizację dobowych

lub weekendowych obniżeń temperatury w poszczególnych częściach obiektu, 

zamontowano układy pompowe o elektronicznie regulowanej 

wysokości podnoszenia. Instalacje i węzły wyregulowano hydraulicznie 

zgodnie z założeniami dokumentacji technicznej.
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W ramach zakresu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej, zaprojektowano i wykonano następujące prace:



Ocieplenie stropodachu 
pełnego 

Po rozbiórce starego pokrycia z papy, wykonano 

izolację cieplną i przeciwdźwiękową z płyt 

styropianowych wraz z wykonaniem krycia 

dwukrotną warstwą z papy termozgrzewalnej. 

Ocieplenie stropu 
nad przejściami

Ocieplenie płytami styropianowymi, klejonymi 

do podłoża w technologii STO Them Clasic wraz 

z wykonaniem warstwy elewacyjnej.

Ocieplenie stropodachu dwudzielnego 

Po rozbiórce starego pokrycia z papy, wykonano izolację cieplną i przeciwdźwiękową 

z płyt styropianowych wraz z wykonaniem krycia dwukrotną warstwą z papy 

termozgrzewalnej. 
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Ocieplenie ścian piwnic
Po odbiciu starych tynków i oczyszczeniu powierzchni ścian, wykonano naprawę tynków 

wraz ze szpachlowaniem ścian, a następnie wykonano izolację pionową z papy termozgrzewalnej, 

docieplono płytami styrodurowymi i wykonano izolację przeciwwilgociową z foli polietylenowej.

Ocieplenie dylatacji
Przed ociepleniem dylatacji usunięto stare wypełnienie i zastąpiono styropianem 

wraz z wypełnieniem masą elastyczną.
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Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku

Ocieplenie płytami styropianowymi, klejonymi do podłoża 

w technologii STO Them Clasic wraz z wykonaniem warstwy elewacyjnej.

Ocieplenie stropu nad piwnicą

Po usunięciu warstw wierzchnich i oczyszczeniu stropu, 

wykonano podkłady betonowe ze spadkiem wraz 

z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej z papy 

termozgrzewalnej oraz izolacji cieplnej z płyt styrodurowych.

Ocieplenie ściany w przejeździe odbudowywanym 
do zaplecza scenicznego

Przywrócono do użytku istniejący przejazd do zaplecza 

scenicznego i ocieplono go płytami styropianowymi, klejonymi 

do podłoża w technologii STO Them Clasic wraz z wykonaniem 

warstwy elewacyjnej. 
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Wymiana starych okien zewnętrznych
Wymieniono istniejące stare okna metalowe szklone we wszystkich pomieszczeniach 

ogrzewanych na okna nowe rozwieralno-uchylne drewniane dębowe z możliwością 

rozszczelniania.
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Modernizacja układu wentylacji 
sali gimnastycznej

Zamontowano układ wentylatorów z regulowaną płynnie 

wydajnością i z rekuperatorem umożliwiającym odzysk ciepła 

z powietrza usuwanego z sali gimnastycznej.

Zdemontowano istniejący system wentylatorów dachowych.

Modernizacja systemu wentylacji 
sal: teatralnej i marmurowej

Zdemontowano istniejące układy nagrzewnic i wentylatorów 

oraz kanałów. 

Zamontowano nowoczesną centralę nawiewno-wywiewną 

z odzyskiem ciepła.
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Wymiana drzwi zewnętrznych metalowych

Istniejące stare drzwi zewnętrzne metalowe na zapleczu teatru 

zostały wymienione na nową bramę rolowaną ocieploną.

Wymiana drzwi zewnętrznych drewnianych

Istniejące stare drzwi zewnętrzne drewniane zostały wymienione na 

nowe o podwyższonej szczelności.
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 
– realna odpowiedź na realne potrzeby 
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