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Szanowna Pani Prezes,

w odpowiedzi na pismo Zarządu „Forum Kraków” z 13 grudnia 2022 r., proszę 
o przyjęcie następujących wyjaśnień.

W związku z obawami podmiotów sektora kultury związanymi z koniecznością wypełnienia 
obowiązku zmniejszenia zużycia energii elektrycznej wynikającego z 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, Minister KiDN wystąpił do Minister 
Klimatu i Środowiska z prośbą o uwzględnienie w regulacjach specyficznej sytuacji tego sektora. 
Na podstawie odpowiedzi MKiŚ, MKiDN sporządziło listę rekomendacji dla instytucji kultury:

 przeprowadzenie audytu wewnętrznego służącego racjonalizacji działań 
oszczędnościowych;

 zweryfikowanie zamówionej mocy i, o ile to możliwe, rezygnacja z części 
niewykorzystywanej mocy zamówionej;

 instalacja urządzeń typu „strażnik mocy zamówionej”;
 dokonywanie zakupów nowych urządzeń z uwzględnieniem ich energochłonności;
 zastosowanie systemów pomiarowych monitorujących i sterujących w ramach wdrażania 

systemów zarządzania energią;
 wykorzystanie ciepła odpadowego z serwerowni do ogrzewania zajmowanych budynków;
 dążenie do zapewnienia rozsądnej bezpiecznej temperatury pomieszczeń przy ogrzewaniu 

i przy chłodzeniu budynku;
 racjonalne korzystanie ze sztucznego oświetlenia w budynkach (wykorzystywanie światła 

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

budynków;
 w miejscach gdzie oświetlenie nocne musi działać od zmierzchu do świtu – stosowanie 

układów zmniejszających natężenie światła;
 racjonalne korzystanie z urządzeń biurowych oraz urządzeń znajdujących się 

w pomieszczeniach socjalnych;
 podjęcie działań edukacyjno-informacyjnych racjonalizujących zużycie energii przez 

pracowników instytucji.
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Powyższe rekomendacje dostępne są również na stronie  internetowej:
https://www.gov.pl/web/kultura/rekomendacje-dla-instytucji-kultury-w-zakresie-oszczednosci-
energii-elektrycznej

Konieczność zmniejszenia zużycia energii stanowi znaczące obciążenie dla bardzo wielu 
podmiotów sektora publicznego. Jesteśmy świadomi, że w związku z tym sektor kultury musi 
mierzyć się z kolejnymi w ostatnich latach, naznaczonych restrykcjami sanitarnymi trudnościami. 
Jednocześnie trudno traktować wynikający z ustawy dziesięcioprocentowy pułap oszczędności na 
tym polu jako tożsamy z nagłym, drastycznym ograniczeniem dostępu obywateli do dóbr kultury.

Zwracam się do Pani i pozostałych Członków Zarządu Zrzeszenia Animatorów Kultury „Forum 
Kraków”  z uprzejmą prośbą o przekazanie rekomendacji MKiDN podmiotom członkowskim. 

Z wyrazami szacunku

Mateusz Adamkowski
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