
ZARZĄDZENIE Nr 24/UM/2022 

PREZYDENTA MIASTA KONINA 

z dnia 5 grudnia 2022 r. 

w sprawie określenia zasad oszczędzania energii cieplnej w trakcie sezonu 

grzewczego 2022/2023 oraz energii elektrycznej w Urzędzie Miejskim w Koninie 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), w związku z art. 37 ust. 1  ustawy z dnia 7 

października 2022 roku 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) oraz § 30 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 

z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy (Dz.U. z 2003r., nr 169, poz. 1650 ze zm.), zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

W celu ograniczenia zużycia energii cieplnej w budynkach, w których mieści się Urząd 

Miejski w Koninie, określa się następujące zasady funkcjonowania w aktualnym 

sezonie grzewczym, począwszy od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. 

1. Temperatura we wszystkich pomieszczeniach powinna wynosić około 20-21 stopni 

Celsjusza, przy czym w pomieszczeniach technicznych i magazynowych, w których 

praca nie jest wykonywana, powinna zostać obniżona do 10–15 stopni Celsjusza 

(do najniższego bezpiecznego poziomu).  

2. Pomieszczenia wspólne, takie jak: korytarze, hole itp., nie powinny być w ogóle 

ogrzewane, jeżeli to możliwe. 

3. Należy zadbać o przegląd oraz szczelność okien i drzwi wejściowych oraz o ich 

zamykanie. 

4. W trakcie dłuższej nieobecności w pomieszczeniu lub podczas wietrzenia należy 

zakręcać głowicę termostatyczną w grzejniku, jeśli to możliwe  

i technologicznie uzasadnione. 

5. Jeśli grzejnik jest przysłonięty (np. meblem), należy go odsłonić, o ile jest to 

możliwe. 

§ 2.  

W celu ograniczenia zużycia energii elektrycznej w budynkach, w których mieści się 

Urząd Miejski w Koninie, począwszy od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. określa 

się następujące zasady funkcjonowania: 

1. Wszystkie budynki, w których mieści się Urząd Miejski w Koninie oraz ich elementy 

nie będą oświetlane w godzinach nocnych, tj.: od godz. 22.00 do godz. 6.00. Należy 



pozostawić jedynie niezbędne oświetlenie awaryjne lub służące zachowaniu 

bezpieczeństwa. 

2. Zobowiązuje się wszystkich pracowników do: 

a. gaszenia światła w pomieszczeniach, gdy nie są użytkowane oraz stosowania 

naturalnego oświetlenia w warunkach, w których jest to możliwe, 

b. wyłączania zbędnego oświetlenia lub redukcji jego ilości w przestrzeniach 

wspólnych (klatki schodowe, ciągi korytarzowe itp.), o ile jest to możliwe i nie 

narusza warunków bezpieczeństwa, 

c. natychmiastowego odłączania ładowarek po naładowaniu służbowego 

sprzętu (m.in. laptopa, telefonu), 

d. sprawdzania przed wyjściem z pomieszczenia, czy wszystkie sprzęty biurowe, 

tj. m.in.: komputery, monitory, drukarki itp., zostały wyłączone (czasowe 

pozostawienie w stanie czuwania nie oznacza wyłączenia) - z wyjątkiem 

urządzeń, które zostały wskazane jako niepodlegające wyłączeniu przez 

kierowników: Wydziału Informatyki, Wydziału Administracyjno -

Gospodarczego lub Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,  

e. niekorzystania z windy, jeżeli stan zdrowia pracownika tego nie wymaga, 

f. ograniczenia drukowania jedynie tych dokumentów, które są absolutnie 

niezbędne w formie papierowej, 

g. wspólnego używania sprzętu generującego zużycie energii elektrycznej (np. 

czajników elektrycznych) przez kilku pracowników, o ile jest to możliwe, 

h. wyłączenia urządzeń zużywających energię elektryczną, z których korzystanie 

nie jest konieczne lub wymagane przepisami prawa, 

i. zgłaszania potrzeby naprawienia lub konserwacji sprzętu lub instalacji 

mogących powodować zwiększone zużycie energii elektrycznej.  

3. Wprowadza się zakaz korzystania z urządzeń dogrzewających lub prywatnych 

sprzętów zużywających energię elektryczną (w tym radioodbiorników). 

§ 3.  

Wykonanie zarządzenie powierzam Sekretarzowi Miasta Konina. 

§ 4.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Prezydent Miasta Konina 

 

Piotr Korytkowski  


