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Środki poprawy efektywności stosowane przez kierownictwo jednostek w 2013r. 

L.p. Nazwa środka poprawy efektywności energetycznej Ilość zastosowanych przez jednostki 
środków poprawy efektywności w 2013 roku 

1. Umowa, której przedmiotem jest realizacja i finansowanie 
przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej; 

0 

2. Nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu charakteryzujących 
się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji w 2013r. 

8-nabycie niszczarek charakteryzujących się 
niskim poborem energii 

3. 
Wymiana wyeksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na 
urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt. 2, albo ich 
modernizacja; 

61 w tym: - klimatyzatory szt. 2, komputery szt. 
25, drukarki szt. 22, monitor 12, 

charakteryzujących się niższymi poborami 
energii podczas użytkowania i w stanie 
"czuwania" oraz lepszą efektywnością 

4. 

Nabycie lub wynajęcie efektywnych energetycznie budynków lub ich 
części albo przebudowa lub remont użytkowanych budynków, w tym 
realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu 
ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i 
remontów (Dz.U. z 2014r. poz. 712). 

0 

5. 

Sporządzenie audytu energetycznego w rozumieniu ustawy z dnia 21 
listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów 
eksploatowanych budynków w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -
Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 ze zm.) o powierzchni 
użytkowej powyżej 500 m 2 , których jednostka sektora publicznego jest 
właścicielem lub zarządcą. 

0 

Ponadto: 

6. 
Stosowanie innowacyjnych technologii, działnia informacyjno-
edukacyjne, przeprowadzone szkolenia dla pracowników w zakresie 
efektywności energetycznej oraz zachowań energooszczędnych. 

2- w tym:- trwające nadal ograniczenie iluminacji 
budynku Sądu przy ul. Lubelskiej 7 w Puławach, 
przełączenie 8 szt urządzeń drukujących w ten 
sposób, aby korzystało z nich więcej niż jedna 

osoba; pozwala to zmniejszyć liczbę używanych 
urządzeń, a co za tym idzie koszty zużycia 

energii na rozruch i podczas czuwania 

Adresy stron internetowych, na których publikowano informacje w zakresie stosowania przedmiotowych środków 
poprawy efektywności energetycznej (dotyczy Ip. 1-5) 
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