
ZARZĄDZENIE NR 26/2022 

Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie 

z dnia 24 listopada 2022 roku 
 

 

w sprawie działań jakie należy podejmowane w celu zmniejszenia energii oraz wyznaczenia 

celów energetycznych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie 
 

 

W związku z aktualną sytuacją geopolityczną, której następstwem jest trwający na świecie 

kryzys energetyczny, oraz zgodnie z zapisami 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, podejmuje się niniejsze zarządzenie. 
 

 

 

 

           Na podstawie § 6 ust. 1 Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie przyjętego 

uchwałą nr XLII/386/10 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 18 marca  2010 r. ( Dz. Urz. Nr 105 poz. 

830 z dnia 15.04.2010 r.) oraz § 15 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Parzęczewie przyjętego zarządzeniem nr 7/2021 z dnia 16 marca 2021 r. zarządzam, 

co następuje: 

 

§ 1. Wprowadza się ramowy katalog działań jakie mogą być podejmowane w celu zmniejszenia 

energii przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, w brzmieniu ustalonym w załączniku 

nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. Wprowadza się szczegółowy katalog działań jakie należy podejmować w celu zmniejszenia 

energii przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie, w brzmieniu ustalonym w załączniku 

nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3. Wprowadza się cele energetyczne w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie  

w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 4. 1. Wykonanie Zarządzenia powierza się wszystkim pracownikom Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Parzęczewie. 

2. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie pisemnie 

potwierdzają fakt zapoznania się z niniejszym zarządzeniem. 

          

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 26/2022 

Dyrektora Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Parzęczewie 

z dnia 24 listopada 2022 r. 

 

RAMOWY KATALOG DZIAŁAŃ 

jakie mogą być podejmowane w celu zmniejszenia energii przez  

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie 
 

Przy podejmowaniu decyzji oraz podczas prowadzenia bieżącej działalności Zakładu należy 

każdorazowo rozważyć stosowanie poniższych wytycznych: 
 

 wykorzystanie ciepła odpadowego z serwerowni do ogrzewania zajmowanych budynków; 

 modernizację lub wymianę oświetlenia; 

 zastosowanie systemów pomiarowych, monitorujących i sterujących w ramach wdrażania systemów 

zarządzania energią; 

 dążenie do zapewnienia temperatury pomieszczeń: przy ogrzewaniu budynku na poziomie 19 stopni 

Celsjusza, przy chłodzeniu budynku na poziomie 25 stopni Celsjusza; 

 wprowadzenie usprawnień organizacyjnych oraz działań edukacyjno-informacyjnych racjonalizujących 

zużycie energii przez pracowników urzędów; 

 nabycie urządzeń, instalacji lub pojazdów, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi 

kosztami eksploatacji; 

 wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd 

charakteryzujący się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji; 

 realizacja przedsięwzięć – termomodernizacyjnych i niskoemisyjnych; 

 wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego EMAS; 

 edukowanie i dzielenie się dobrymi praktykami; 

 audyt energetyczny budynku;  

 termomodernizacja budynku;  

 zamontowanie instalacji fotowoltaicznej;  

 montaż oświetlenia energooszczędnego (przejście na oświetlenie ledowe powoduje zmniejszenie zużycia 

energii o 50%);  

 montaż baterii kompensacyjnych (dzięki czemu nie płacimy kar za energię pojemnościową);  

 zakup sprzętu z wyższymi klasami energetycznymi (np. komputery i laptopy, nowoczesna serwerownia, 

windy);  

 automatycznie wyłączanie urządzeń po godzinach pracy (np. instalacja klimatyzacyjna);  

 podział oświetlenia na strefy;  

 zamykanie okien przy włączonej klimatyzacji lub ogrzewaniu;  

 wykorzystywanie naturalnego oświetlenia bez zasłaniania okien;  

 korzystanie z urządzeń zgodnie z wytycznymi producenta;  

 niezostawianie urządzeń w stanie spoczynku/czuwania;  

 ustawianie w sprzęcie komputerowym trybu oszczędzania energii;  

 wyłączanie przedłużaczy i ładowarek; 

 drukowanie, kopiowanie, skanowanie dokumentów – zbiorczo;  

 korzystanie z lampek (oświetlenia na biurku) zamiast oświetlenia górnego;  

 wyłączanie światła w chwili opuszczania pomieszczenia;  

 ustawianie lodówek z dala od źródeł ciepła i regularne ich rozmrażanie;  

 wyłączanie lodówek przed planowaną dłuższą nieobecnością;  

 gotowanie w czajnikach elektrycznych odpowiedniej do potrzeb ilości wody;  

 malowanie pomieszczeń na jasne kolory;  

 porównywanie i wybór najkorzystniejszej oferty firm dostarczających prąd. 



Załącznik Nr 2 

do Zarządzenia Nr 26/2022 

Dyrektora Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Parzęczewie 

z dnia 24 listopada 2022 r. 

 

 

SZCZEGÓŁOWY KATALOG DZIAŁAŃ 

jakie należy podejmować w celu zmniejszenia energii przez  

Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie 
 

A. Budynek socjalno-biurowy 
 

 dostosowanie temperatury pomieszczeń biurowych: przy ogrzewaniu budynku na poziomie 19 stopni 

Celsjusza, przy chłodzeniu budynku na poziomie 25 stopni Celsjusza; 

 przy nabywaniu nowych urządzeń, instalacji lub pojazdów, należy się kierować niskim zużyciem energii 

oraz niskimi kosztami eksploatacji; 

 automatycznie wyłączanie urządzeń oraz oświetlenia po godzinach pracy (np. instalacja klimatyzacyjna, 

komputery, pozostałe urządzenia);  

 zamykanie okien przy włączonej klimatyzacji lub ogrzewaniu;  

 prawidłowe korzystanie z zaworów termostatycznych; 

 wykorzystywanie naturalnego oświetlenia bez zasłaniania okien;  

 korzystanie z urządzeń zgodnie z wytycznymi producenta;  

 niezostawianie urządzeń w stanie spoczynku/czuwania;  

 ustawianie w sprzęcie komputerowym trybu oszczędzania energii;  

 wyłączanie przedłużaczy i ładowarek; 

 drukowanie, kopiowanie, skanowanie dokumentów – zbiorczo;  

 korzystanie z lampek (oświetlenia na biurku) zamiast oświetlenia górnego ( w sytuacji kiedy jest to 

możliwe );  

 wyłączanie światła w chwili opuszczania pomieszczenia;  

 ustawianie lodówek z dala od źródeł ciepła i regularne ich rozmrażanie;  

 wyłączanie lodówek przed planowaną dłuższą nieobecnością;  

 gotowanie w czajnikach elektrycznych odpowiedniej do potrzeb ilości wody;  

 zoptymalizowanie czasów świecenia oświetlenia dozorowego. 

B. Budynki produkcyjne (SUW-y, Oczyszczalnie ścieków, Kotłownia – infrastruktura 

krytyczna) 
 

 dostosowanie temperatury pomieszczeń socjalnych przy ogrzewaniu na poziomie 19 stopni Celsjusza; 

 przy nabywaniu nowych urządzeń, instalacji lub pojazdów, należy się kierować niskim zużyciem energii 

oraz niskimi kosztami eksploatacji; 

 automatycznie wyłączanie oświetlenia, po godzinach pracy; 

 zamykanie okien przy włączonym ogrzewaniu;  

 wykorzystywanie naturalnego oświetlenia bez zasłaniania okien;  

 korzystanie z urządzeń zgodnie z wytycznymi producenta;  

 niezostawianie urządzeń pomocniczych w stanie spoczynku/czuwania;  

 ustawianie w sprzęcie komputerowym trybu oszczędzania energii;  

 wyłączanie przedłużaczy i ładowarek; 

 wyłączanie światła w chwili opuszczania pomieszczenia;  

 gotowanie w czajnikach elektrycznych odpowiedniej do potrzeb ilości wody;  

 zoptymalizowanie czasów świecenia oświetlenia dozorowego. 



Załącznik Nr 3 

do Zarządzenia Nr 26/2022 

Dyrektora Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Parzęczewie 

z dnia 24 listopada 2022 r. 

 

 

CELE ENERGETYCZNE 

jakie należy osiągnąć w celu zmniejszenia energii w Zakładzie Gospodarki Komunalnej                        

w Parzęczewie w okresie od 1 grudnia 2022 roku do 31grudnia 2023 roku 
 

A. Budynek socjalno-biurowy 
 

ENERGIA CIEPLNA 

 miesiąc grudzień 2022 roku – Obniżenie zużycia energii cieplnej o 10% w stosunku do średniej ilości 

miesięcznej zużycia ciepła za lata 2018-2019. 

 2023 rok – Obniżenie zużycia energii cieplnej o 10% w stosunku do ilości rocznej zużycia ciepła za rok 

2022. 

 

ENERGIA ELEKTRYCZNA 

 miesiąc grudzień 2022 roku – Obniżenie zużycia energii elektrycznej o 10% w stosunku do średniej 

ilości miesięcznej zużycia energii za lata 2018-2019. 

 2023 rok – Obniżenie zużycia energii elektrycznej o 10% w stosunku do ilości rocznej zużycia energii za 

rok 2022. 

 

B. Budynki produkcyjne (SUW-y, Oczyszczalnie ścieków, Kotłownia – infrastruktura 

krytyczna) 
 

ENERGIA CIEPLNA 

 Nie dotyczy – Budynki nieogrzewane. 

 

ENERGIA ELEKTRYCZNA 

 Okres od 1 grudnia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku – Maksymalne do uzyskania obniżenie zużycia 

energii elektrycznej, z zachowaniem ciągłości pracy i świadczenia usług w zakresie infrastruktury 

krytycznej. 


