
ZARZĄDZENIE Nr 1/2023 

STAROSTY GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 11 stycznia 2023 r. 

 

w sprawie wprowadzenia ograniczenia zużycia energii elektrycznej i cieplnej                          

w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu 

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 37 ust. 1 i 3  ustawy z dnia 7 października 

2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej  

w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U z 2022 r. poz. 2127, 

2243 i 2687) 

 

zarządzam, co następuje: 

§ 1.1. Wprowadzam w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu ograniczenia zużycia 

energii elektrycznej oraz poboru energii cieplnej z węzła ciepłowniczego w Starostwie 

Powiatowym w Grudziądzu. 

 2. Ustalam Instrukcję użytkowania i oszczędzania energii w Starostwie Powiatowym 

w Grudziądzu stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego                

w Grudziądzu do zapoznania się z treścią Zarządzenia wszystkich pracowników  

oraz do stałego nadzoru w wydziałach nad jego przestrzeganiem. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych 

Starostwa Powiatowego w Grudziądzu. 

      § 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Starosta  

/-/ Adam Olejnik 



        Załącznik 

                                    do Zarządzenia Nr 1/2023 

                                    Starosty Grudziądzkiego 

        z dnia 11 stycznia 2023 r. 

 

 

 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I OSZCZĘDZANIA ENERGII                                       

W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRUDZIĄDZU 

 

§ 1 
 

1. Zasady określone w niniejszej Instrukcji mają na celu zmniejszenie całkowitego zużycia 

energii elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu oraz przez 

wykorzystywane urządzenia techniczne, instalacje i pojazdy, a także racjonalne 

zmniejszenie poboru energii cieplnej. 

2. Działania inwestycyjne i remonty podejmowane będą przy wykorzystaniu najlepszych 

dostępnych rozwiązań technicznych. 

 

§ 2 

 

Zalecane sposoby i środki oszczędzania energii: 

 

1) System oświetlenia -  najważniejsze zasady energooszczędnego używania światła: 

a)  wyłączanie zbędnego oświetlenia, gaszenie światła w miejscu, gdzie nikt nie przebywa, 

b) wprowadzenie rozwiązań umożliwiających maksymalizację wykorzystania światła  

naturalnego, 

c)  w miarę możliwości stosowanie światła dziennego zamiast elektrycznego, 

d)  wymiana oświetlenia na energooszczędne, 

e)  przy opuszczaniu pomieszczenia należy wyłączyć światło; 

 

2) Urządzenia elektryczne, elektroniczne: 

a)   korzystanie z funkcji zarządzania energią komputera,  

b)  realizowanie zasady: „ostatni wychodzący wyłącza odbiorniki energii elektrycznej                  

z  listwy zasilającej”,  obejmującej następujące urządzenia: 

-  komputery (o ile nie ma wymogu pozostawienia włączonego), 

-  drukarki, kserokopiarki, 

-  inne urządzenia elektryczne znajdujące się w pomieszczeniu (w zależności od jego 

przeznaczenia i wyposażenia), 



     c)    wyłączanie ładowarek po naładowaniu służbowego sprzętu (laptopa, telefonu), 

d) ograniczenie ilości używanych czajników elektrycznych do niezbędnego minimum 

(gotując wodę w czajnikach należy nalewać jej tyle ile rzeczywiście potrzeba), 

e) zakaz korzystania z prywatnych sprzętów pobierających prąd, 

f) niekorzystanie z windy, jeżeli stan zdrowia pracownika tego nie wymaga, 

g) racjonalne korzystanie z dostępnych materiałów biurowych oraz ograniczenie  

do niezbędnego minimum wydruków, drukowanie możliwe jest wyłącznie 

dwustronnie, 

h) przy planowanej dłuższej przerwie w pracy (powyżej 30 minut, np. z powodu wyjazdu 

w teren) wyłączanie komputera; 

 

3) System grzewczy: 

a) temperaturę należy obniżyć nocą, w dni świąteczne, w dni wolne od pracy, a także                 

w sytuacjach, gdy pomieszczenia nie są użytkowane, 

b) niezastawianie kaloryferów meblami lub innymi osłonami, 

c) odpowietrzanie kaloryferów na początku sezonu grzewczego, 

d) nieużywanie innych, dodatkowych urządzeń grzewczych oraz zadbanie                               

o zmniejszenie ujścia ciepła z pomieszczeń przy włączonym ogrzewaniu, 

e) zakręcanie  zaworów grzejnikowych podczas wietrzenia pomieszczeń. 

 

§ 3 

Zasady określone w niniejszej Instrukcji obowiązują wszystkich pracowników Starostwa 

Powiatowego w Grudziądzu i wszyscy pracownicy zobowiązują się je przestrzegać. 

 

 

 

        Starosta  

/-/ Adam Olejnik 

 


