
ZARZADZENTE

LUBUSKIEGO WOJEW6DZKIEGO INSPEKTORA

OCHRONY ROSLIN I NASEINNICTWA W GORZOWIE WLKP.

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie podjqcia dzialaf w celu realizacji obowiqzkowego celu
zmnieiszenia calkowitego zuiycia energii elektrycznej

w Wojew6dzkim lnspektoracie Ochrony RoSlin i Nasiennictwa
w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 7 paidziernika 2022 t. o szczeg6lnych
rozwiqzaniach sluiqcych ochronie odbiorc6w energii elektrycznej w 2023 roku w zwiqzku
z sytuacja na ryn ku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2L27 i 22431 oraz art. 25 ust. 4 pkt
1lit. E ipkt 3 w zw. z ust.8 i10 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o sluibie cywilnej (Dz. U.

z 2022 r. poz. 1691), w celu uzyskania l0-procentowej oszczqdnodci zu2ycia energii
elektrycznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. zarzqdza sie, co nastepuje:

$ 1. Wszyscy pracownicy lnspektoratu zobowiqzani sq do oszczqdnego i racjonalnego
korzystania z energii elektrycznej, w szczeg6lno6ci do:

- wylqczania Swiatta w pomieszczeniu oraz jego niewtqczania, gdy naSwietlenie pomieszczenia
6wiatlem naturalnym jest wystarczajqce;

- wylqczania po skoiczonej pracy wszelkich urzqdzei elektrycznych i elektron icznych,
w szczeg6lno6ci UPS, komputery stacjonarne i przeno(ne, listwy zasilajqce, ladowarki.

$ 2. Wprowadza siq zakaz uiywania w lnspektoracie innych ni2 sluibowe urzqdzeri
elektrycznych i elektronicznych, kt6re do swego dziatania wymagajq korzystania z sieci
elektroenergetycznej, w szczeg6lno(ci urzqdzeri grzewczych lub chlodzqcych, a tak2e
ladowania z sieci urzqdzed bezprzewodowych i akumulatorowych.

5 3. Poleca sig pracownikom lnspektoratu, w miarQ moiliwo(ci, wykonywanie przez godzinq
po rozpoczqciu pracy oraz godzinq przed zakoiczeniem pracy w danym dniu roboczym,
czynno6ci bez u2ycia sprzqtu komputerowego, innego sprzqtu elektrycznego ielektronicznego

- w tym czasie sprzqt komputerowy i inny sprzQt elektryczny i elektroniczny ma byi wylqczony
z zasilania. Zaleca siq w tym czasie wykonywanie prac organ izacyjnych, w szczeg6lno6ci
porzqdkowanie dokumentacji papierowej, archiwizowanie, przygotowanie stanowisk pracy,
konsultacje problemowe, spotkania i narady wewnqtrzne.

5 4. O moiliwo5ci u2ytkowania klimatyzator6w lub skr6ceniu czasu pracy ze wzglqdu na

wysokq temperaturq decyduje Wojew6dzki lnspektor w zaleinoici od temperatury
zewnetrznej powietrza oraz temperatury w pomieszczeniach biurowych.

5 5. Niniejsze zarzqdzenie nie narusza regul wynikajqcych z powszechnie obowiqzujqcych

uubuski pektor
Ochrony niclwa

Ma k

przepis6w prawa pracy.

$ 6. Zarzqdzenie wchodzi z dniem 1 stycznia 2023 r.

Cygan


