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ZARZĄDZENIE Nr 69/2022 

Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 

im. Stanisława Staszica w Krakowie 

z dnia 29 listopada 2022 r. 

w sprawie działań dla oszczędzania zużycia energii i zarządzania sytuacjami 

kryzysowymi w zakresie dostaw energii 

Na podstawie §20 ust. 1 Statutu AGH (uchwała Nr 137/2019 Senatu AGH z dnia 26 czerwca 

2019 r., z późn. zm.), w związku z brzmieniem 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, poz. 2127) oraz w związku 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021 r. (Dz. U. z 2021, poz. 2209) w sprawie 

szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych  

oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła zarządzam, co następuje:  

§1.  

1. Wprowadzam obowiązek dla wszystkich członków Wspólnoty Uczelni, podejmowania 

wszelkich działań dla ograniczenia zużycia w AGH energii elektrycznej i cieplnej. 

2. Polecam Kanclerzowi AGH opracowanie szczegółowych wytycznych, zaleceń i wymagań, 

opracowanie szczegółowych procedur i wprowadzenie działań w zakresach określonych  

w niniejszym zarządzeniu oraz nadzór na ich wykonaniem. 

3. Ustalam, że ze względu na specyfikę działania, zadania określone w ust. 2 wykonają: 

a) dla ACK Cyfronet - Dyrektor ACK Cyfronet, 

b) dla Miasteczka Studenckiego AGH - Dyrektor MS AGH. 

4. Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych AGH do wdrożenia realizacji wymogów 

i zaleceń wynikających z niniejszego zarządzenia i dokumentów wydanych na jego podstawie. 

5. Zobowiązuję Centrum Informacji i Promocji AGH do opracowania i promocji działań  

i zachowań dla Członków Wspólnoty Uczelni w zakresie oszczędzania energii. 

§2.  

Ograniczenia w zużyciu energii cieplnej  

1. Wprowadzam ograniczenia ogrzewania w obiektach AGH w następującym zakresie: 

a) Utrzymanie w przedziale 18 OC - 20 OC temperatury w pomieszczeniach przeznaczonych 

na pobyt ludzi, w tym w szczególności w pomieszczeniach pracowniczych, biurach, 

pomieszczeniach dydaktycznych, pracowniach naukowo badawczych itp.  

b) Utrzymanie nie wyższej niż 16 OC temperatury w pomieszczeniach pozostałych,  

w tym w szczególności w pomieszczeniach komunikacyjnych (korytarze, klatki schodowe, 

hole, pomieszczenia pomocnicze itp. 

2. Zobowiązuję służby techniczne Uczelni do wprowadzenia ograniczeń wynikających  

z ust. 1 do systemów regulacji instalacji grzewczych w Uczelni, w tym powiadomienia MPEC 

do zastosowania tych ustaleń w systemach obsługiwanych przez niego.  

3. Zobowiązuję administratorów budynków do dokonania przeglądu obiektów pod kątem 

usunięcia wszelkich nieuzasadnionych przypadków utraty ciepła. 

4. Wprowadzam stanowcze zalecenie unikania korzystania z lokalnych systemów klimatyzacji, 

zarówno do chłodzenia, jak i ogrzewania, z wyłączeniem tych obiektów i pomieszczeń,  

w których funkcjonują centralne systemy wentylacji wraz z klimatyzacją i są one jedynymi 

źródłami ciepła. 

§3.  

Ograniczenia w zużyciu energii elektrycznej  

1. Wprowadzam ograniczenia w zużyciu energii elektrycznej w następujących obszarach 

działalności: 

a) w eksploatacji infrastruktury energetycznej AGH i urządzeń o wysokiej energochłonności, 

w tym poprzez nakazy i zakazy dotyczące szczegółowych aspektów eksploatacji urządzeń 

energetycznych, 
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b) w indywidualnych zachowaniach i nawykach członków Wspólnoty Uczelni, w tym poprzez 

zalecenia, wytyczne i instrukcje. 

2. Ustalam, że wprowadzane ograniczenia w zużyciu energii elektrycznej nie mogą bezpośrednio 

utrudniać lub paraliżować działalności dydaktycznej lub prowadzenia badań naukowych  

w Uczelni. 

3. Służby techniczne Uczelni zobowiązane są do dokonania pełnego, szczegółowego rozeznania 

miejsc, urządzeń i instalacji poboru energii oraz wielkości zużycia i jego rozkładu w czasie. 

Opracowany raport z takiego rozeznania winien być aktualizowany nie rzadziej niż jeden raz 

do roku. 

4. Dyrektor ds. Technicznych zobowiązany jest do opracowania w porozumieniu  

z użytkownikami planów i zasad korzystania z urządzeń i instalacji o istotnym poziomie 

poboru mocy w celu racjonalizacji zużycia energii elektrycznej. Dokumenty te podlegają 

zatwierdzeniu przez Kanclerza. 

5. Wprowadzam do odwołania zakaz korzystania w AGH z niektórych urządzeń elektrycznych 

służących poprawie komfortu. Zakaz dotyczy w szczególności: 

a) dogrzewania pomieszczeń dodatkowymi urządzeniami zasilanymi energią elektryczną, 

b) używania lokalnych przenośnych klimatyzatorów, oczyszczaczy powietrza, podgrzewaczy 

wody, 

c) korzystania z niebędących własnością AGH urządzeń zasilanych elektrycznie (lodówki, 

płyty elektryczne, mikrofalówki, suszarki, ekspresy, itp.) szczególnie przestarzałych, 

chyba że wykorzystywane są w pomieszczeniach wspólnego użytkowania (tzw. pokoje 

socjalne), a zgodę na ich wniesienie na teren AGH wydał kierownik jednostki.  

d) ładowania na terenie AGH samochodów elektrycznych, za wyjątkiem stacji do tego 

przeznaczonych, 

e) uruchamiania elektrycznych kurtyn powietrznych przy drzwiach wejściowych. 

6. Upoważniam Kanclerza do doraźnego wprowadzania innych ograniczeń dla oszczędzania 

zużycia energii elektrycznej. 

7. Zobowiązuję Kanclerza do opracowania i wydania szczegółowych instrukcji dotyczących 

zaleceń dla członków Wspólnoty Uczelni w zakresie działań i zachowań ukierunkowanych na 

oszczędzanie energii elektrycznej. 

8. Zobowiązuję Kanclerza do wprowadzenia systemu bieżącego monitorowania zużycia energii 

elektrycznej, dla zapewnienia uzyskania ograniczenia o 10% zużycia energii elektrycznej od 

1 grudnia 2022 roku, wprowadzonego ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku. 

9. Zobowiązuję Kanclerza do pilnego opracowania i wdrożenia wewnątrzuczelnianego systemu 

ponoszenia przez jednostki opłat za energię elektryczną i ciepło, na podstawie rzeczywistego 

zużycia przypisanego do poszczególnych budynków lub kompleksów budynków, na podstawie 

odczytów liczników lub subliczników. 

§4. 

Ograniczenia poboru mocy przez AGH w związku z wprowadzeniem  

przez państwo kolejnych stopni zasilania 

1. W przypadku wprowadzenia przez upoważnione władze stopnia zasilania energetycznego, 

skutkującego wymogiem zmniejszenia przez AGH poboru mocy na poszczególnych  

punktach poboru ustalam, że za realizację tych obowiązków odpowiadają zgodnie  

z zapisami § 1 ust. 2 

a) Dyrektor ACK Cyfronet – w obiektach ACK Cyfronet, 

b) Kanclerz – w pozostałych obiektach Uczelni. 

2. Zobowiązuję osoby wymienione w ust. 1 do opracowania, uzgodnienia z użytkownikami  

i wdrożenia szczegółowych instrukcji i schematów postępowania dla wykonania obowiązków 

ciążących na Uczelni w wyniku ogłoszenia stopnia zasilania. 

3. W szczególności instrukcje te winny zawierać: 

a) identyfikację urządzeń, systemów i instalacji podlegających wyłączeniu,  

z wykorzystaniem raportu, o którym mowa w § 3 ust. 3, 

b) system powiadamiania użytkowników, 



Rb-D.0201-1-69/22 

Strona 3 z 3 

c) wykaz osób i ról im przypisanych w systemie powiadamiania i egzekwowania obniżenia 

poboru mocy. 

§5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  

 

 

 

 

 

 

R E K T O R 

 

 

prof. dr hab. inż. Jerzy Lis  


