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PLAN OSZCZĘDNOŚCI NA SEMESTR ZIMOWY  

ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023 

WROCŁAW 
 

I. Organizacja procesu dydaktycznego 

1. Od 3 października do 11 grudnia 2022 r. ogranicza się czas trwania zajęć dydaktycznych i 
czas pracy indywidualnej studentów do pięciu dni roboczych w tygodniu. Budynek będzie 
zamykany o godzinie 22:00. 

2. Zasada określona w pkt 1 nie dotyczy: 

- zajęć Studiów Podyplomowych Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży, które odbywają się 
w soboty od 11:00 do 19:00 i w niedziele od 9:00 do 14:30, 

- pracy własnej studentów II i III roku Reżyserii Teatru Lalek realizowanej w dwóch 
salach, w dniach i godzinach, w których trwają zajęcia Studiów Podyplomowych,  

- premier spektakli dyplomowych i prób do nich, z zachowaniem godz.22:00 jako 
godziny zamknięcia budynku, 

- wydarzeń artystycznych, na które wcześniej pozyskano dofinansowanie z zewnątrz 
i niemożliwa jest ich realizacja w dni robocze do 22:00, tj. w szczególności 
Międzynarodowych Spotkań Szkół Lalkarskich METAFORMY i przygotowań do nich.  

3. Od 12 grudnia 2022 r. do 8 stycznia 2023 r. budynek będzie zamknięty. W okresie od 12 
grudnia do 22 grudnia 2022 r. i od 3 stycznia do 8 stycznia 2023 r. zajęcia będą odbywać 
się w formie online, za wyjątkiem prób do spektakli dyplomowych.  

4. Od 9 stycznia do 2 lutego 2023 r. budynek będzie otwarty również w weekendy i do godz. 
24:00. 

5. Precyzyjnie przestrzegany będzie termin trwania sesji egzaminacyjnej, tak, by w okresie od 
3 lutego do 12 lutego 2023 r. ponownie wyłączyć budynek z używania. Co do zasady, w 
terminie ferii odbywać się w nim będą tylko próby do spektakli dyplomowych. 

6. Ogranicza się ilość wykorzystywanych źródeł świateł scenicznych w czasie prób i sesji 
egzaminacyjnych. W okresie od 3 października 2022 r. do 9 stycznia 2023 r. ze świateł 
scenicznych korzystać będą mogli tylko studenci Reżyserii Teatru Lalek w Sali 030, studenci 
I roku Aktorstwa Teatru Lalek w ramach przedmiotów „Plan lalkowy” i „Laboratorium 
światła”. Korzystanie ze świateł scenicznych na pozostałych zajęciach będzie możliwe tylko 
od 9 stycznia 2023 r. i tylko w minimalnym, koniecznym zakresie. Egzaminy na Wydziale 
Aktorskim odbywać się będą przy świetle roboczym lub będą doświetlane w okresie 
bezpośrednio poprzedzającym egzamin.  

7. Zawiesza się działalność kół naukowych w semestrze zimowym 2022/2023. 

8. Nie planuje się działalności artystycznej w dniach zamknięcia budynku. To oznacza, że nie 
są grane w tych terminach spektakle, nie podejmuje się działań wymagających pracy w 
salach w weekendy, nie są organizowane warsztaty i szkolenia w tych okresach. Nie 
dotyczy to działań już zaplanowanych, z których Uczelnia nie może się wycofać. 
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II. Działania organizacyjne 

1. Obniżenie temperatury ogrzewania do 19°C w okresach używania budynku i do 
racjonalnego poziomu w godzinach zamknięcia budynku, przy stałej obserwacji skutków 
tych działań dla użytkowników. 

2. Obniżenie temperatury ogrzewania ciepłej wody w godzinach nocnych i w czasie przerw 
w pracy w budynku. 

3. Ograniczenie czasu pracy urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. 

4. Winda może być używana tylko wtedy, gdy jest to konieczne – do sprzątania budynku, 
przewozu elementów dekoracji, przemieszczania się osób, które z windy korzystać muszą. 

5. Kontynuowanie sukcesywnej wymiany źródeł oświetlenia na energooszczędne. 

6. Wyłączenie oświetlenia zewnętrznego budynku. 

7. Ograniczenie ilości wykorzystywanych źródeł świateł scenicznych w czasie prób i sesji 
egzaminacyjnych.  

8. Ograniczenie pracy urządzeń energochłonnych, w tym lodówek. 

9. Wyłączanie świateł, komputerów, drukarek, klimakonwektorów i innych urządzeń po 
zakończeniu pracy, za wyjątkiem tych urządzeń, które muszą pracować. 

10. Ograniczenie kosztów dojazdów dla pedagogów do wysokości kosztów biletów 
komunikacji publicznej. 

11. Zracjonalizowanie zakupów i zużycie artykułów biurowych i środków czystości. 

12. Korzystanie głównie z własnych magazynów na potrzeby dydaktyki. 

13. Zawieszenie działalności kół naukowych w semestrze zimowym 2022/2023. 

14. Niewynajmowanie sal zajęć w semestrze zimowym 2022/2023, o ile nie będzie to 
ekonomicznie uzasadnione. 

15. Porównywanie co miesiąc zużycia ciepła, energii i wody ze zużyciem  z roku 2019 i 
weryfikacja, jakie oszczędności przynoszą podejmowane działania oszczędnościowe.  

 
Rektor AST 

/−/ prof. dr hab. Dorota Segda 

 


