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Kampania Display w Kownie 

 
 Litwa 

 

Wprowadzenie 
 
Kampania Display może służyć za wzorcowy przykład dla 
innych miast i gmin ponieważ: 
 

 Podnosi świadomość i przyczynia się do walki ze  
zmianami klimatu 

Weź udział w praktycznym i dostrzegalnym europejskim 
przedsięwzieciu, które pomoże podnieść wizerunek twojego 
miasta. Skorzystaj, przystępując do europejskiej sieci 
"zielonych" miast i sam stań się Wzorcowym Przykładem.  

 Pozwala na osiągnięcie oszczędności 
finansowych  

Podnosząc świadomość społeczeństwa możesz doprowadzić 
do zmiany jego zachowań i przyczynić sie w ten sposob do 
ograniczenia zużycia energii i wody w mieście. Wśród 
użytkowników oraz administratorów budynków komunalnych 
istnieje bowiem duży potencjał poprawy sytuacji, jeżeli chodzi 
o konsumpcję wody i energii. 

 Uprzedza wdrażanie krajowego prawa 
Kraje członkowskie UE wdrażają do swojego prawa unijną 
Dyrektywę 2002/91/EC dotyczącą jakości energetycznej 
budynków. Projekt Display® ma im w tym pomóc.  
  
Ponadto uczestnicząc w projekcie Display możesz: 

 dokonać oceny charakterystyk poszczególnych 
budynków, co może zaowocować wdrożeniem 
miejskiego planu poprawy jakości energetycznej 
budynków,  

 porównywać z roku na rok dane operacyjne dotyczące 
zużycia energii i wody w budynkach, emisji CO2, a 
także oceniać dokonane postępy,  

 porównywać dane operacyjne dotyczące budynków 
swojej gminy z danymi operacyjnymi zgromadzonymi 
dla budynków w innych europejskich gminach. 
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Krótka prezentacja Kowna 

Kowno położone jest w centralnej części Litwy u zbiegu 
dwóch największych rzek kraju – Niemna i Wilii, 100 km od 
Wilna, stolicy Litwy, oraz 250 km od miasta portowego 
Kłajpedy. Miasto Kowno stanowi centrum Okręgu 
Kowieńskiego i jest drugim co do wielkości miastem 
litewskim. Miasto liczy 355.550 mieszkańców (dane na 
styczeń 2008), a jego powierzchnia wynosi 157 km2. Kowno 
jest ważnym centrum transportowym, przez które przebiegają 
dwa przecinające się korytarze transportowe – autostrady: 
Via Baltica i Wilno-Kłajpeda. Sektory przemysłowe 
dominujące w Kownie to przetwórstwo żywności, przemysł 
chemiczny, tekstylny, drzewny oraz meblarski. Razem dają 
one ponad 10% litewskiego PKB.  

W mieście Kowno znajdują się 2 elektrownie o dużej mocy 
oraz 1 hydroelektrownia. Głównym dostawcą ciepła dla 

Kowna jest spółka "Kauno energija". Głównym paliwem 

używanym do produkcji ciepła jest gaz ziemny. Od 2005 roku 
działa także elektrociepłownia na biogaz w Noreikiskes 
(kowieńskie osiedle). Wykorzystywany w niej biogaz pochodzi 
z  oczyszczalni ścieków w Kownie.  

W chwili obecnej realizowany jest też projekt budowy systemu 
odbioru gazu składowiskowego na składowisku w Lapes, 
miejscowości położonej w pobliżu Kowna. Projekt zakłada 
również budowę zakładu energetycznego wytwarzającego 
ciepło i energię elektryczną w skojarzeniu oraz zasilanego 
pozyskiwanym gazem składowiskowym. Zakład ma 
dostarczać energię elektryczną do litewskiej sieci 
energetycznej oraz ciepło do lokalnej sieci ciepłowniczej.  

 

 

 
 

 

Działania zmierzające do osiągnięcia zrównoważonego 
rozwoju energetycznego 
 

Kowno jest uznawane za litewskiego lidera w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania energii. Jest ono 
miastem innowacyjnym, przykładającym ogromną wagę do kwestii związanych energią.  
W 2005 roku Kowno zdobyło Europejską Nagrodę w Dziedzinie Energetyki (European Energy Award). Jest 
to certyfikat przyznawany miastom i gminom, które wnoszą duży wkład w budowanie zrównoważonej 
przyszłości poprzez efektywne korzystanie z energii oraz zwiekszanie wykorzystania OZE.  
W lipcu 2006 roku Kowno podpisało Zobowiązania z Aalborg, przyjmując w ten sposób na siebie obowiązek 
podjęcia działań, które uczynią z niego miasto zrównoważone i nowoczesne oraz pozwolą na zapewnienie 
mieszkańcom wysokiej jakości życia oraz umożliwią im udział we wszelkich aspektach życia miejskiego. 
W 2009 roku burmistrz Kowna podpisał Porozumienie Burmistrzów i tym samym wziął na siebie 
zobowiązanie do podjęcia działań zmierzających do redukcji emisji CO2 o co najmniej  20% do roku 2020. 
Gmina Kowno uczestniczy w kilku projektach mających na celu podniesienie świadomości obywateli, jeżeli 
chodzi o możliwości oszczędzania energii oraz możliwości jej zrównoważonego wykorzystywania. Jednym z 
nich jest projekt “Display®”. 
 
Kowno uczestniczy w projekcie Display® od 2005 roku. Projekt zakłada zaangażowanie obywateli w 
realizowane działania i ma na celu uczynienie ich bardziej świadomymi w kwestiach zużycia energii, co z kolei 
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ma doprowadzić do zmniejszenia konsumpcji energii oraz emisji gazów cieplarnianych, a także do osiągnięcia 
ostatecznych oszczędności. 

Początki: 

 
Jednym z największych konsumentów energii na terenie Kowna jest sektor budowlany. Właśnie dlatego 
ograniczanie zużycia energii w mieście gmina Kowno rozpoczęła od budynków komunalnych. 
W większości budynków należących do gminy mieszczą się szkoły i przedszkola. Łączna powierzchnia 
grzewcza tych budynków wynosi 525 701 m2. Większość z nich powstała w latach 1960-1990, zatem ich 
charakterystyki energetyczne nie są najlepsze i nie odpowiadają unijnym standardom.    
W 2005 roku gmina Kowno wraz z Kowieńską Regionalną Agencją Energetyczną (KREA) przystapiły do 
projektu Display. W ramach projektu wyliczono zużycie energii i wody w budynkach oraz odpowiadającą 
zużyciu energii emisję CO2, budynki sklasyfikowano a otrzymane charakterystyki energetyczne wywieszono w 
20 szkołach i przedszkolach zlokalizowanych na terenie Kowna.   

Obecna sytuacja: 
 

Przybliżony potencjał oszczędności energii cieplnej w należących do gminy Kowno szkołach i przedszkolach 
wyliczany jest na podstawie danych pochodzących z audytów energetycznych oraz monitoringu zużycia 
energii cieplnej. Biorąc pod uwagę możliwe sposoby oszczędzania energii, oszacowano w przybliżeniu 
możliwą do zaoszczędzenia energię cieplną: 

- możliwa do zaoszczędzenia w gminnych przedszkolach energia cieplna wynosi 20630 MWh; 
- możliwa do zaoszczędzenie w gminnych szkołach energia cieplna wynosi 40744 MWh. 

Znaczna ilość ciepła jest tracona w wyniku infiltracji powietrza przez stare okna. Wyliczenia pokazują, że 
wdrożenie środków oszczędności energii cieplnej, takich jak wymiana okien, ocieplenie ścian i dachu czy 
modernizacja systemów cieplnych pozwoli zaoszczędzić średnio 60% energii cieplnej zużywanej w 
budynkach. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze mogły by zostać wykorzystane do poprawy warunków 
edukacyjnych i szkoleniowych. 

 

Rozkład strat ciepła w szkołach i przedszkolach       Uwarunkowania renowacji budynków 

                      przed renowacją 
Elementy obudowy 

budynku 
Straty ciepła % 

  Przedszkola Szkoły 

 
Szkoły Przedszkola 

 Powierzchnia grzewcza 
budynków, m2 

124071,05 401630,19 

Ściany 
21,11 24,74 

Zużycie energii cieplnej w 
przeliczeniu na rok 
standardowy, MWh 

34271,58 78410,26 

Okna i drzwi 
28,81 25,63 

Charakterystyka zużycia 
energii cieplnej na rok 
standardowy, kWh/m2 

276,23 195,23 

Dach 
14,21 18,02 

Oszczędność energii cieplnej 
po renowacji przeliczona na 
rok standardowy, MWh 

20630,59 40744,14 

Podłogi 
5,73 1,79 

Roczne oszczędności energii 
cieplnej przeliczone na rok 
standardowy, % 

60,20 51,96 

Całkowite straty 
przez elementy 
obudowy budynku 

69,86 70,18 
Charakterystyka zużycia 
energii cieplnej po renowacji  
na rok standardowy, kWh/m2 

109,95 93,78 

Infiltracja powietrza i 
naturalna wentylacja 

30,14 29,82 

Koszy inwestycyjne 
przypadające na m2 
powierzchni grzewczej, 
euro/m2 

122,4 104,3 

Razem 100 100    
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Główne osiągnięcia 
 

W 2008 roku dokonano porównania klasyfikacji energetycznej budynków należących do 20 kowieńskich szkół 
i przedszkoli,  którą przeprowadzono przy wykorzystaniu dwóch metodologii:  “Display” oraz krajowej, opartej 
na unijnej Dyrektywie dotyczącej jakości energetycznej budynków (2002/91/EC). 
W poniższej tabeli przedstawiono rezultaty klasyfikacji budynków dokonanej według owych dwóch 
metodologii. W kolumnie zatytułowanej “Metodologia krajowa” pokazano, jaką klasę uzyskał dany budynek 
jeżeli chodzi o jego potencjał (zdolność do) uzyskania oszczędności energii. Natomiast w kolumnie 
zatytułowanej “Metodologia Display” pokazano, jaką klasę uzyskał budynek jeżeli chodzi o rzeczywiste 
(operacyjne) zużycie energii. Przedszkola i szkoły zaznaczone na czerwono zużywają więcej energii niż 
powinny, natomiast budynki zaznaczone na zielono energię oszczędzają. Przedszkola i szkoły zaznaczone na 
żółto prawidłowo gospodarują energią.   
 
 
 
 

 
Porównanie rezultatów oceny energetycznej budynków dokonanej za pomocą dwóch metodologii: 
“Display” oraz krajowej, opartej na unijnej Dyrektywie dotyczącej jakości energetycznej budynków 
(2002/91/EC). 
 

Wskazówki dla innych gmin 
 

 Bardzo ważne jest uzyskanie wsparcia ze strony najwyższego kierownictwa gminy (Burmistrz, 
Dyrektor Administracyjny, Naczelnik Wydziału ds. Energii). 

 

 W litewskich warunkach porównanie klasyfikacji energetycznej budynków uzyskanej przy 
wykorzystaniu metodologii “Display®” oraz przy wykorzystaniu metodologii krajowej wskazuje, 
które budynki działają prawidłowo, a które nie.  

 

Lp. 
Obiekt (szkoły i 

przedszkola) 

Metodologia 

krajowa 

Metodologia 

Display 

1. K.Griniaus C C 

2. Stulginskio D D 

3. Smalsutis D D 

4. Atžalėlė E E 

5. Lakštutė E E 

6. Vaivorykštė E E 

7. S.Nėries E E 

8. Naminukas E C 

9. Žiburio D C 

10. Versmė D C 

11. Martinaičio D C 

12. Purienų D C 

13. Vydūno E D 

14. Petrašiūnų E D 

15. Anima E D 

16. Žingsnelis E D 

17. Dobilėlis D E 

18. Pilėnai D G 

19. Rudnosiukas D G 

20. Sadutė E G 
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KOORDYNATOR PROJEKTU MODEL NA LITWIE 
Kowieńska Regionalna Agencja Energetyczna 

 

 

Kowieńska Regionalna Agencja Energetyczna (KREA) powstała w 2003 roku w ramach programu SAVE II. 
Jej założycielami byli: Gmina Kowno, Kowieński Uniwersytet Technologiczny, Litewski Instytut Energetyczny 
oraz spółka Kauno Energija. KREA posiada status instytucji pożytku publicznego. Do głównych celów KREA 
należą:  

 promowanie  racjonalnego wykorzystywania energii oraz OZE,  

 zaangażowanie w działania na rzecz ochrony środowiska,  

 współpraca z innymi krajami UE oraz dzielenie się własnymi doświadczeniami z dziedziny energii i 
ochrony środowiska,  

 przekazywanie informacji, podnoszenie świadomości społeczeństwa, organizacja seminariów 
szkoleniowych dla studentów, przedstawicieli władz lokalnych oraz specjalistów ds. energii.  

 

Więcej informacji 
 

Osoba do kontaktu: Feliksas Zinevicius 
Stanowisko: Dyrektor 
Organizacja: Kowieńska Regionalna Agencja Energetyczna (KREA) 
Adres: Breslaujos 3b-202, LT-44403 Kaunas, Lithuania 
Tel/Fax: +370 37 491036 / +370 37 491043 
E-mail: krea@techpark.lt 
Strona internetowa: www.krea.lt 

 

Wzorcowy przykład został przygotowany przez KREA w ramach projektu MODEL współfinansowanego przez Komisję 
Europejską (DG TREN – EACI Agency) w programie IEE oraz przez Francuska Agencję Zarządzania Energią ADEME. 

Odpowiedzialność za treść tego opisu wzorcowego przykładu spoczywa wyłącznie na jego autorach. Nie wyraża on 
opinii Wspólnoty Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie 
zamieszczonych tutaj informacji.   

 

Strona internetowa projektu MODEL: www.energymodel.eu 
 
© 2009 MODEL 
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Oficjalny partner 

 

Przy wsparciu finansowym: 
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