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Szanowna Pani Przewodnicząca,

w odpowiedzi na Apel ws wyłączenia bibliotek publiczrrych z lisĘ jednostek zobowiązanych w
2023 r, do osiągnięciacehloszczędności 10% energii elekĘcznej, proszę o przyjęcie następujących
wyjaśnień.

W związku z obawami podmiotów sektora kultury złilązanymi z koniecznością wypełnienia
obowiązku zmniejszeniazuĘcia energii elekĘcznej wynikającego z (JstąW z dnia 7 października
2022 r. o szczególnych ronviqzaniach slużqcych ochronie odbiorców energii elehrycznej w 2023
roht w zw@fu z sytuacjq na rynlal energii eleHrycmej, Minister Kulfury i Dziedzictwa
Narodowego wy§Ępił do Minister Klimatu i Środowiska z prośbą o uwzglęrlnigńie w regutacjach
specyficznej sytuacji tego sektora. Na podstawie odpowiedzi MKiŚ, MKiDN sporządziło lisę
rekomendacji dla insĘtucji kultury:

. przeprowadzenie audytu
oszczędnościowych

wewnętrznego służącego racjonalizacji dńałań

. zweryfikowanie zamówionej mocy i, o ile to możliwe, rezygrrasja z części
niewykorzystywanej mocy zamówionej

o instalacja urządzeńtypu ,,strażnik mocy zamówionej"
o dokonywanie zakupów nowych wządzeh z uwzględnieniem ich energochłonności
o zastosowanie systemów pomiarowych monitorujących i sterujących w ramach wdrńańa

systemów zarządzańa energią
. wykorzystanie ciepła odpadowego z serwerowrri do ogrzewania zajmowanych budynków
. dązeńe do zapewnienia rozsądnej bezpieczrej temperatury pomieszczeń przy ogrzewaniu

i plzy chłodzeniu budynku
o racjonalne korzystanie ze sńlucznego oświetlenia w budynkach (wykorzysĘwanie światła

dziennego, wyłączanie oświetlenia w pomieszczeniach, w których się nie przebywa)
o stopniowe wymiany oświetlenia na enęrgooszczędne
. ograniczenie oświetlenia zewnętrznego, wyłączenie dobowej lub świątecznej iluminacji

budyŃów
. w miejscach gdzie oświetlęnie nocne musi dzińać od zrrrierzchu do świtu - śtosowanię

układów nmiejszających naĘżenie światła
o racjonalne korzystanie z urządzeń biurowych oraz wządzei nrajdujących się

w pomieszczeniach socjalnych
o podjęcie działań edukaryjno-informacyjnych racjonalizujących zuĘcie energtri przez

pracowników ins§ńucji.
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Powyższe rekom€ndacje do§Ępne są również na §fronie internetowej:
httos://www.gov.pVweblkultura/rekomendacje-dla-ins§ńrcjikultury-w-zalcesie-oszczednosci-
energii-elekĘcznej

KÓnieczność zmniejszenia ruĘcia energii stanowi lł,rrcząs,e obciążenie dla bardzo wielu
podmiotów sektora publicznego. Jesteśmy świadomi, że w mliązkll, z tym sektor kultrrry musi
mierryć się z kolejnlłni, w ostafirich latachnamaczonych resĘkcjami sanitamyrrri, tudnościani.
Jednocześnie jednak wydaje się, że w obecnej sytuacji, nie można taktować wpikającego z ustawy
dziesięcioprocentowego pułapu oszczędności na tym polu jako tożsamego z drastycznlmr
ograniczeniem dostępu obywateli do dóbr kultury, takźe do bibliotek publicznych.

Ze wzglę&l na fakt, że podmiotem odpowiedzialnym za opracowanie regulacji nńązanych
z wprowadzeniem wymogu oszczędznia energii w insĘtucjach publicznych jest MKiŚ, MKiDN
nie może zainicjować dzńń legislacyjnych o treści zgodnej z Pństwa oczekiwaniami.

Zwyrazami szacunku

Mateusz Adamkowski
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