Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Planowanie energetyczne w Gminach Województwa
Mazowieckiego
Seminarium dnia 27.11.2007 r.

Andrzej Rajkiewicz
Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (NAPE)
Ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa
Tel. 825 19 77, 825 52 85
apanek@nape.pl
arajkiewicz@nape.pl

Organizacje poszanowania energii w Polsce
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Ogólnokrajowe Stowarzyszenie „Poszanowanie Energii i Środowiska”
SAPE-Polska r. zał. 2004
Członkowie wspierający AUiPE-BAPE-DAEŚ-FPE-NAPE-PAPE-RAPE-SIGMA

Fundacja na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii r.zał 1990
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. r.zał. 1994
Zrzeszenie Audytorów Energetycznych ZAE r.zał 2000

Ogólnokrajowe Stowarzyszenie
"Poszanowanie Energii i Środowiska"
Ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa
www.sape.org.pl
tel. 022 825 19 77

Misja SAPE
1.

Powstało z inicjatywy grupy osób działających w Polsce
i na arenie międzynarodowej na rzecz poszanowania
energii i środowiska.

2.

Angażuje się w imieniu swoich członków w działania
służące poprawie standardu energetycznego budynków,
oszczędność energii pierwotnej wykorzystywanej do
produkcji energii elektrycznej i ciepła, wzrost
świadomości ekologicznej społeczeństwa – w Polsce
i Europie

Członkowie
Agencja Uż
Użytkowania i Poszanowania Energii sp. z o.o.
9191-456 Łódź, ul. Łagiewnicka 54/56,
tel. 042 640 60 14 fax 042 640 65 38
e-media: www.auipe.pl agencja@auipe.pl
Bał
Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.
8080-298 Gdań
Gdańsk, ul. Budowlanych 31,
tel. 058 347 55 35, fax 058 347 55 37
e-media: www.bape.com.pl bape@bape.com.pl
Dolnoś
Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska
5151-180 Wrocł
Wrocław, ul. Peł
Pełczyń
czyńska 11,
tel/fax: 071 326 13 22, 071 326 13 43,
e-media: www.cieplej.pl cieplej@cieplej.pl
Fundacja Poszanowania Energii
0000-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1
tel. 022 825 16 02, fax 022 825 86 70
e-media: www.fpe.org.pl fpe@fpe.org.pl

Członkowie
Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
0000-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1
tel. 022 825 52 85, fax 022 825 86 70
e-media: www.nape.pl nape@nape.pl
Pomorska Agencja Poszanowania Energii Sp. z o.o.
8585-954 Bydgoszcz, ul. Siedlecka 10
tel. 052 360 93 85, fax 052 327 83 05
e-media: pape1@op.pl
Regionalna Agencja Poszanowania Energii w Toruniu
8787-100 Toruń
Toruń, Plac Skarbka 7/9,
tel. 056 655 34 88, fax 056 655 34 99
e-media: www.managenergy.net/actors/A1205.htm ape@ic.torun.pl

Sigma Termodynamik sp. z o.o.
8181-300 Gdynia, ul. Sportowa 8
tel. 058 662 03 43, fax 058 622 14 73
e-media: www.sigmawww.sigma-audyt.gda.pl sigma@sigmasigma@sigma-audyt.gda.pl

Celem Stowarzyszenia jest:


wspieranie działań na rzecz poszanowania energii,
ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,



organizowanie wymiany doświadczeń i współpracy
pomiędzy członkami Stowarzyszenia,



współpraca z instytucjami rządowymi i samorządowymi
krajowymi i zagranicznymi w zakresie tworzenia ram
prawnych, organizacyjnych i finansowych sprzyjających
poszanowaniu energii, ochronie środowiska i rozwojowi
zrównoważonemu.

Stowarzyszenie realizuje swoje
cele poprzez:









inicjowanie działań zmierzających do wprowadzenia nowych norm i standardów
energetycznych;
popularyzowanie i upowszechnianie rozwiązań służących poprawie
efektywności użytkowania energii i ochrony środowiska opracowanych
i skutecznie wdrożonych w innych państwach Unii Europejskiej;
prowadzenie otwartych (on-line) grup dyskusyjnych na temat proponowanych
zmian legislacyjnych dotyczących poprawy efektywności użytkowania energii
i ochrony środowiska;
pomoc władzom lokalnym w inicjowaniu programów działań zmierzających do
wykreowania warunków społeczno-ekonomicznych sprzyjających wdrożeniu
zasad zrównoważonego rozwoju;
współpracę z innymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi o podobnym
charakterze działania;
organizowanie wspólnego działania osób prawnych będących członkami
wspierającymi Stowarzyszenia;
wzajemną wymianę informacji i koordynację działań w zakresie realizacji celów
Stowarzyszenia;
współpracę w zakresie pozyskiwania środków finansowych na rzecz realizacji
celów Stowarzyszenia.

Do Stowarzyszenia mogą
należeć:


członkowie zwyczajni - osoby fizyczne



członkowie wspierający - osoby prawne

Samorządy terytorialne, przedsiębiorstwa,
organizacje i instytucje znajdą wśród
członków Stowarzyszenia:


wykonawców

dla

swoich

zamierzeń

technicznych,

organizacyjnych

i finansowych,


uczestników wymiany doświadczeń,



uczestników otwartych grup dyskusyjnych,



popularyzatorów swoich rozwiązań i inicjatyw,



organizatorów współpracy z innymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi,



organizatorów konferencji, seminariów i warsztatów,



audytorów dla sprawozdawczości z zakresu wykorzystania energii, emisji
gazów szkodliwych i ochrony środowiska.

Intencją założycieli Stowarzyszenia
działających w imieniu własnym, a także
reprezentowanych przez siebie instytucji jest
rozwój organizacji, w ramach której będzie
możliwa szeroka wymiana poglądów,
wypracowywanie wspólnych stanowisk oraz
realizacja projektów wykorzystujących
potencjalne możliwości jak najszerszej grupy
fachowców, w działaniach na rzecz lokalnych
społeczności, we współpracy ze wszystkimi
uczestnikami rynku wytwarzania,
dystrybucji i wykorzystania energii.

