
Załącznik nr 1  

do Zarządzenia nr 33/2022 

Dyrektora ZSO nr 7 w Gdańsku 

 

Źródło: 
(Załącznik nr 1  

do Zarządzenia Nr 2317/22 

Prezydenta Miasta Gdańska 
z dnia 21 listopada 2022 r.) 

 

 
 

Katalog Działań i Dobrych Praktyk: 

1. Wyłącz sprzęt elektroniczny, usuń wtyczki z gniazdka, jeżeli urządzeń nie używasz. 

2. Wyłącz wszystkie urządzenia biurowe na noc, na weekend oraz podczas dłuższych 

okresów bezczynności np. drukarki, niszczarki. 

3. Nie pozostawiaj urządzeń w trybie czuwania – świecąca dioda na urządzeniu wskazuje, 

że nadal zużywa ono energię. 

4. Gaś niepotrzebne światło. Pamiętaj o gaszeniu oświetlenia przy wychodzeniu z pokoju, 

a także o maksymalnym wykorzystaniu naturalnego światła w ciągu dnia. 

5. Korzystaj ze światła punktowego. Staraj się używać lamp, zamiast oświetlać całe 

pomieszczenie. 

6. Korzystaj z ciepłej wody w sposób racjonalny. Pamiętaj, że jest ona podgrzewana za 

pomocą energii elektrycznej.  

7. Nie pozostawiaj zbyt długo otwartego okna. Jeżeli jest Ci za gorąco – zmniejsz 

ogrzewanie. 

8. Pomieszczenia wietrz krótko i intensywnie. 

9. Odsłoń grzejniki, które nie powinny być zastawione, gdyż zmniejsza to efektywność 

ogrzewania.  

10. Wychodzisz do domu – zmniejsz ogrzewanie. 

11. Gotuj w czajniku tylko tyle wody, ile wykorzystasz. 

12. Nie trzymaj lodówki zbyt długo otwartej – będzie potrzebowała więcej energii, żeby 

znów obniżyć temperaturę. 

13. Wykorzystuj do współpracy na jednym dokumencie narzędzia pracy grupowej 

(współpraca w Office) – komentarze i tryb recenzji zamiast uwag na wersji papierowej. 

Nie drukuj niepotrzebnych dokumentów, na przykład wersji roboczych, dzięki czemu 

zaoszczędzisz prąd potrzebny drukarce, a potem niszczarce. 

 

Marcin Hintz 

Dyrektor szkoły 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2  

do Zarządzenia nr 33/2022 

Dyrektora ZSO nr 7 w Gdańsku 

 

Procedura działań w zakresie zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w budynkach  

i obiektach Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku 

 

I. Cel. 

Celem procedury jest określenie zasad organizacji pracy i nauki oraz zasad użytkowania 

lub korzystania z budynków i obiektów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w 

Gdańsku, dalej szkoły, w związku z koniecznością zmniejszenia zużycia energii 

elektrycznej i tym samym wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego.   

II. Zakres procedury. 

Procedurę należy stosować w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku. 

III. Osoby odpowiedzialne za stosowanie procedury. 

Dyrektor szkoły, wicedyrektorzy, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, 

rodzice/opiekunowie prawni, uczniowie i inni interesariusze, w tym pozostali 

użytkownicy i korzystający. 

IV.  Postanowienia ogólne. 

Należy zmniejszyć na terenie szkoły zużycie energii elektrycznej przez: 

1. Wdrożenie i pełne stosowania: 

− Katalogu Działań i Dobrych Praktyk, stałe monitorowanie realizacji 

zaplanowanych działań i dobrych praktyk.   

2. Monitorowanie stanu technicznego i funkcjonalnego powierzonych lub 

użytkowanych urządzeń i instalacji elektrycznych przez wykonywanie zaleceń  

w zakresie efektywnego użytkowania urządzeń i instalacji elektrycznych, tj. 

zgodnego z normami technicznymi, bezpieczeństwa i ergonomii oraz oszczędnego 

eksploatowania tych urządzeń i instalacji. 

3. Monitorowanie organizacji pracy i nauki w zakresie efektywnego korzystania  

z zasobów energii elektrycznej. 

V. Ujawnienie nadmiernego zużycia energii elektrycznej. 

1. Przyczyny.  

W przypadku ujawnienia nadmiernego zużycia energii elektrycznej lub podjęcia 

uzasadnionego przekonania o nadmiernym zużyciu energii elektrycznej  

w następstwie: 



− nieprawidłowego funkcjonowania urządzeń zasilanych energią elektryczną,  

np. awaria oświetlenia, przegrzewanie się instalacji itp., 

− wadliwego zarządzania zasobami energii elektrycznej np. włączanie oświetlenia 

zewnętrznego zbyt wcześnie, wyłączanie zbyt późno w stosunku  

do nasłonecznienia naturalnego, 

− zaniedbań ze strony użytkowników lub korzystających np. pozostawienie 

oświetlenia w nieużytkowanych pomieszczeniach, 

należy wdrożyć działania opisane w pkt. 2. 

2. Sposób postępowania: 

Korzystający i użytkownicy zobowiązani są do podjęcia adekwatnego działania  

w stosunku do posiadanych kompetencji, w celu ograniczenia nadmiernego zużycia 

energii z zachowaniem dbałości o bezpieczeństwo własne i pozostałych 

korzystających lub użytkowników przez: 

− niezwłoczne zgłoszenie awarii urządzenia i instalacji, 

− powiadomienie o wadliwym zarządzaniu zasobami energii, 

− wyłączanie zbędnych źródeł oświetlenia, odbiorników energii elektrycznej lub 

powiadomienie o konieczności dokonania monitoringu zasad użytkowania 

urządzeń lub pomieszczeń. 

 

 

 

Marcin Hintz 

Dyrektor szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZARZĄDZENIE NR 33/2022 

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 

w Gdańsku 

z dnia 28 listopada 2022 r. 

w sprawie:  

wprowadzenia działań w zakresie zmniejszenia zużycia energii elektrycznej  

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku.  

 

Działając na podstawie: 

§10 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 7 Statutu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku 

stanowiącego załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/1319/10 Rady Miasta Gdańska  

z dnia 25 marca 2010 r, §1 Zarządzenia Nr 2317/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia  

21 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia działań oszczędnościowych w zakresie energii 

elektrycznej oraz art. 37 Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach  

służących ochronie odbiorów energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuację na rynku 

energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127, 2243), dyrektor Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 7 zarządza co następuje: 

§ 1. 

1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników, użytkowników oraz korzystających  

z obiektów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku – dalej szkoły,  

w ramach prowadzonych przez szkołę zadań statutowych, innych zadań i usług 

wynikających z odrębnych przepisów, regulacji i umów do podejmowania efektywnych 

działań w zakresie zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i tym samym wzmocnienie 

bezpieczeństwa energetycznego. 

2. Określa się cel operacyjny podejmowanych działań: zmniejszenie całkowitego zużycia 

energii elektrycznej w budynkach i obiektach szkoły o 10% w grudniu 2022 r. oraz 10%  

w skali całego 2023 r.  

§ 2. 

Zobowiązuje się wszystkich pracowników, użytkowników oraz korzystających,  

o których mowa w §1 niniejszego zarządzenia, do zapoznania się i stosowania zaleceń 

zawartych w Katalogu Działań i Dobrych Praktyk, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia 

Nr 2317/22 Prezydenta Miasta Gdańska – załącznik nr 1.  

§ 3. 

Wprowadza się Procedurę działań w zakresie zmniejszenia zużycia energii elektrycznej 

w budynkach i obiektach Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku, stanowiącą 

załącznik nr 2. 



 

§ 4. 

Zobowiązuje się wszystkich pracowników, użytkowników oraz korzystających,  

o których mowa w §1 niniejszego zarządzenia do zapoznania się i stosowania zaleceń 

zawartych w Procedurze działań w zakresie zmniejszenia zużycia energii elektrycznej  

w budynkach i obiektach Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku. 

         

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  

Marcin Hintz 

Dyrektor szkoły 

 

Uzasadnienie: 

Ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie 

odbiorców energii elektrycznej w 2023 r., w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej 

oraz Zarządzeniem Nr 2317/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 listopada 2022 r.  

w sprawie wprowadzenia działań oszczędnościowych w zakresie energii elektrycznej, został 

nałożony na jednostki organizacyjne Gminy Miasta Gdańska  - szkoły i placówki oświatowe 

prowadzone przez Gminę Miasta Gdańska obowiązek redukcji zużycia energii elektrycznej. 

Zakres zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, jaki winna uzyskać jednostka organizacyjna 

wynika z art. 37 ust. 2 i ust. 3 ww. ustawy. W celu uzyskania zmniejszenia zużycia energii 

elektrycznej należy podjąć szereg działań opisanych w niniejszym z zarządzeniu, w tym  

w szczególności opisanych w Katalogu Działań i Dobrych Praktyk. 

 Wydanie zarządzenia w przedmiotowej treści jest więc nie tylko uzasadnione,  

ale i konieczne.    

 

 

Marcin Hintz 

Dyrektor szkoły 


