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Kiedy i w jakim celu powstała orga-
nizacja SAPE-POLSKA?

Ogólnokrajowe Stowarzyszenie 
„Poszanowanie Energii i Środowiska” 
(SAPE-POLSKA) powstało w 2004 r. 
z inicjatywy grupy osób działających 
w Polsce i na arenie międzynarodowej 
na rzecz racjonalnego zużycia energii 
i ochrony środowiska. Naszym celem 
jest wspieranie poszanowania energii 
i zrównoważonego rozwoju oraz wy-
miany doświadczeń między członka-
mi stowarzyszenia. Współpracujemy 
z instytucjami rządowymi i samorzą-
dowymi, krajowymi i zagranicznymi, 
w zakresie tworzenia ram prawnych, 
organizacyjnych i fi nansowych dla tych 
działań.

A co dokładnie oznacza skrót 
SAPE?

Jest to akronim od: Stowarzyszenie 
Agencji Poszanowania Energii, chociaż 
nazwa formalna brzmi: Ogólnokrajowe 
Stowarzyszenie „Poszanowanie Energii 
i Środowiska”, gdyż poza osobami pry-
watnymi, które założyły stowarzysze-
nie, ma ono członków wspierających 
w postaci organizacji różnego typu zaj-
mujących się tą problematyką praktycz-
nie. Są to agencje poszanowania energii 
z Bydgoszczy, Gdańska, Iławy, Łodzi, 
Torunia, Warszawy i Wrocławia ponadto 
Fundacja Poszanowania Energii oraz 
Pomorskie Centrum Termomodernizacji 
Tomasza Wróbla z Gdańska i Iławy oraz 

–

–

–

–

Sigma Termodynamik Andrzeja Szajne-
ra z Gdańska.

Czy to oznacza, że członkami sto-
warzyszenia są agencje zajmujące się 
tematyką poszanowania energii?

Rzeczywiście, zrzeszamy przede 
wszystkim agencje, ale także ekspertów 
w tej dziedzinie. Stowarzyszenie jest or-
ganizacją pozarządową, której członka-
mi zwyczajnymi są specjaliści, a człon-
kami wspierającymi głównie regionalne 
agencje oraz fi rmy, przede wszystkim 
doradcze, zajmujące się problematyką 
poszanowania energii i realizujące za-
dania związane z termomodernizacją 
i wykorzystaniem odnawialnych źródeł 
energii.

Stowarzyszenie działa już ponad 5 lat, 
w jaki sposób realizuje swoje cele?

Inicjujemy działania zmierzające do 
wprowadzenia nowych norm i standar-
dów energetycznych, popularyzujemy 
i upowszechniamy rozwiązania służące 
poprawie efektywności użytkowania 
energii i ochrony środowiska, opraco-
wane i skutecznie wdrożone w innych 
państwach UE. Prowadzimy otwarte 
(on-line) grupy dyskusyjne na temat 
proponowanych zmian legislacyjnych 
dotyczących efektywnego wykorzy-
stania energii. Pomagamy władzom 
lokalnym w inicjowaniu programów 
działań zmierzających do stworzenia 
warunków społeczno-ekonomicznych 

–

–

–
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sprzyjających wdrożeniu zasad zrów-
noważonego rozwoju. Współpracujemy 
także z innymi krajowymi i zagranicz-
nymi instytucjami o podobnym zakresie 
działania. Bierzemy udział w projektach 
współpracy międzynarodowej, fi nanso-
wanych do tej pory przez UE.

A czym w codziennej praktyce zaj-
muje się stowarzyszenie?

Członkowie wspierający zajmują się 
na co dzień praktycznym realizowa-
niem idei racjonalnego wykorzystania 
energii – doradzaniem, jak ograniczyć 
koszty, oszczędzając energię. Zajmuje-
my się więc: opracowywaniem audytów 
energetycznych dla termomodernizacji 
i remontów budynków, sporządzaniem 
świadectw charakterystyki energe-
tycznej, projektowaniem budynków 
nieskoenergetycznych i pasywnych, 
wykonujemy też badania termowizyj-
ne. Pomagamy inwestorom indywidu-
alnym, spółdzielniom i wspólnotom 
mieszkaniowym, zarządcom i fi rmom 
zarządzającym budynkami w prze-
prowadzeniu termomodernizacji bu-
dynków. Zarządcy nieruchomości są 
naszym głównym partnerem, a spół-
dzielnie mieszkaniowe w wielu miej-
scach w Polsce osiągnęły we współpracy 
z członkami SAPE bardzo dobre wyniki 
w poszanowaniu energii. Dla potrzeb 
zarządców nieruchomości rozwinęli-
śmy instrumenty ułatwiające planowa-
nie termomodernizacji w postaci audy-

–

–

Stowarzyszenie 
szanujące energię
Rozmowa z mgr. inż. Jerzym Żurawskim, 
prezesem SAPE-POLSKA Fo

t. 
M

ini
ste

rst
wo

 In
fra

st



TERMOMODERNIZACJA

38 ADMINISTRATOR  3/2010

tu szacunkowego lub inaczej zwanego 
wstępnego

Co daje audyt szacunkowy? Czy za-
stępuje audyt wymagany przy staraniu 
się o premię termomodernizacyjną?

Audyt szacunkowy pozwala uzy-
skać informacje o przewidywanych 
kosztach inwestycji, wysokości premii 
termomodernizacyjnej, przewidywa-
nych oszczędnościach i możliwości 
skorzystania z kredytu termomoder-
nizacyjnego. Są to dane niezbędne do 
podjęcia właściwej decyzji przy plano-
waniu termomodernizacji lub remontu 
budynku. Wszystkie informacje uzy-
skuje się na możliwie wczesnym etapie, 
przed wykonaniem audytu zgodnego 
z wymaganiami ustawy termomoder-
nizacyjnej.

Czym jeszcze zajmują się organizacje 
zrzeszone w SAPE?

Regionalne agencje i organizacje 
zrzeszone w stowarzyszeniu pomagają 
realizować inwestycje w zakresie odna-
wialnych źródeł energii (OZE) i termo-
modernizacji. Przygotowujemy założe-
nia do planów zapotrzebowania energii, 
opracowujemy programy jej racjonal-
niejszego wykorzystania. Uczestniczy-
my też w opracowywaniu regionalnych 
strategii energetycznych. Wykonujemy 
bilanse energii odnawialnej, wskazując 
na jej zasoby i możliwości wykorzysta-
nia. Dla budynków będących własnością 
samorządów opracowujemy programy 
termomodernizacji i audyty energe-
tyczne. Jest to szczególnie pomocne 
w zmniejszaniu kosztów eksploatacyj-
nych budynków służby zdrowia, dla 
których przygotowujemy dokumenty 
niezbędne przy ubieganiu się o dotacje. 
Warto podkreślić, że większość agencji 
prowadzi bezpłatne internetowe serwi-
sy informacyjno-edukacyjne. Szczegó-
łowe adresy znaleźć można na stronie 
www.sape.org.pl.

Czym jeszcze może się pochwalić 
SAPE?
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Stowarzyszenie organizuje różnego 
rodzaju konferencje, szkolenia i semi-
naria. W latach 2007–2008 był to cykl 
konferencji regionalnych dotyczących 
planowania energetycznego w gmi-
nach, ze szczególnym uwzględnieniem 
oszczędności energii w budynkach. In-
formacja o tych konferencjach i wiedza, 
którą wtedy przekazywaliśmy, jest do-
stępna na naszej stronie internetowej 
w zakładce projekt SEC-Tools. Członko-
wie SAPE prowadzą również szkolenia 
w zakresie: przygotowania do zawodu 
audytora energetycznego i certyfi katora 
energetycznego, wykorzystania odna-
wialnych energii w budownictwie oraz 
projektowania budynków niskoenerge-
tycznych i pasywnych. W tym roku pla-
nujemy m.in. organizację VIII Między-
narodowych Dni Oszczędzania Energii, 
które odbędą się w listopadzie br. we 
Wrocławiu. Współpracujemy ponadto 
z instytucjami rządowymi i samorządo-
wymi w zakresie tworzenia ram praw-
nych, organizacyjnych i fi nansowych 
sprzyjających poszanowaniu energii, 
ochronie środowiska i rozwojowi zrów-
noważonemu.

Co konkretnie zostało zrealizowane 
w ramach projektu SEC-Tools?

Projekt, fi nansowany przez UE, był 
ukierunkowany na wdrażanie w gmi-
nach zrównoważonej gospodarki ener-
getycznej, planowania energetycznego 
i odpowiednich mechanizmów fi nan-
sowania. Jednym z konkretnych dzia-
łań było opracowanie dla miasta Ustka 

–
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perspektywicznego planu zaopatrzenia 
w ciepło, którego realizacja przynio-
słaby 70-proc. zmniejszenie kosztów 
ogrzewania budynków w perspektywie 
do 2020 r.

Tematyka oszczędności energii od 
lat przewija się na łamach „Admini-
stratora”. Nasi czytelnicy żywo się nią 
interesują, bo zarządzając budynkami, 
spotykają się z różnego typu proble-
mami, prowadząc działania na rzecz 
oszczędności energii. Jak stowarzysze-
nie może im pomóc?

Członkowie SAPE mają duże do-
świadczenie we współpracy z zarząd-
cami nieruchomości. Nasza działalność 
nie kończy się na sporządzeniu audytu. 
Często wspierammy zarządców w wy-
borze banku, projektantów, wykonaw-
ców i w prawidłowym odebraniu robót. 
Największym wspólnym sukcesem jest 
takie przeprowadzenie termomoder-
nizacji budynku, aby kosztowała loka-
torów jak najmniej i dała zakładane 
efekty. Każda z agencji dysponuje odpo-
wiednimi referencjami i doświadczenia-
mi. Nasi specjaliści będą odpowiadali na 
pytania i wątpliwości zgłaszane przez 
czytelników do redakcji „Administrato-
ra”. Będziemy przedstawiali przykłady 
dobrej roboty w zakresie oszczędności 
energii. Zapraszamy do zadawania py-
tań, a także do uczestnictwa w szko-
leniach przez nas organizowanych, 
o których poinformujemy również na 
łamach „Administratora”.

Rozmawiał Zbigniew Staniszewski

–

–

Władze Stowarzyszenia Agencji Poszanowania Energii:

Jerzy Żurawski, prezes, Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska
51-180 Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel./fax: 71 326 13 22, 71 326 13 43
www.cieplej.pl, e-mail: cieplej@cieplej.pl
Andrzej Rajkiewicz, wiceprezes, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
00-002 Warszawa, ul. Świętokrzyska 20, tel. 22 50 54 661, fax 22 825 86 70
www.nape.pl, e-mail: nape@nape.pl
Michał Buzalski, członek zarządu, Pomorska Agencja Poszanowania Energii Sp. z o.o.
85-954 Bydgoszcz, ul. Siedlecka 10, tel. 52 360 93 85, fax 52 327 83 05
www.pape.bydgoszcz.com, e-mail: pape1@op.pl
Andrzej Gołąbek, członek zarządu, Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii Sp. z o.o.
91-334 Łódź, ul. Kwidzyńska 14, tel. 42 640 60 14 fax 42 640 65 38
www.auipe.pl, e-mail: agencja@auipe.pl
Andrzej Szajner, członek zarządu, Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.
80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 31
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audyty energetyczne budynków i Ÿróde³ ciep³a

œwiadectwa energetyczne budynków

koncepcje modernizacji Ÿróde³ ciep³a, systemów wentylacji, klimatyzacji i oœwietlenia

koncepcje wykorzystania odnawialnych Ÿróde³ ciep³a

studia wykonalnoœci

oprogramowanie specjalistyczne do sporz¹dzania audytów i œwiadectw energetycznych.

Cz³onkowie stowarzyszenia legitymuj¹ siê opracowaniem ponad 6 tysiêcy audytów energetycznych ró¿nego rodzaju

obiektów. G³ównym partnerem cz³onków SAPE w realizacji celów zwi¹zanych z poszanowaniem energii i œrodowiska s¹ 

zarz¹dcy nieruchomoœci.

Cz³onkowie SAPE opracowuj¹:

Agencja U¿ytkowania 
i Poszanowania Energii Sp. z o.o.

www.auipe.pl

ul.Kwidzyñska 14, 91-334 £ódŸ

tel. 42 640 60 14, fax 42 640 65 38

agencja@auipe.pl

Ba³tycka Agencja 
Poszanowania Energii S.A. 

www.bape.com.pl

ul.Budowlanych 31, 80-298 Gdañsk
tel. 58 347 55 35, fax 58 347 55 37

bape@bape.com.pl

Dolnoœl¹ska Agencja 
Energii i Œrodowiska 

www.cieplej.pl

ul.Pe³czyñska 11, 51-180 Wroc³aw

Tel. 71 326 13 22, fax 71 326 13 43

cieplej@cieplej.pl

Fundacja
Poszanowania Energii

www.fpe.org.pl

ul.Œwiêtokrzyska 20, 00-002 Warszawa
tel. 22 505 47 72 ,fax 22 825 86 70

biuro@fpe.org.pl

Pomorska Agencja 
Poszanowania Energii Sp. z o.o. 

www.pape.bydgoszcz.com

ul.Siedlecka 10, 85-954 Bydgoszcz

tel. 52 360 93 85, fax 52 327 83 05

pape1@op.pl

Narodowa Agencja 
Poszanowania Energii S.A. 

www.nape.pl

ul.Œwiêtokrzyska 20, 00-002 Warszawa

tel. 22 505 46 61, fax 22 825 86 70

nape@nape.pl

Pomorskie Centrum 
Termomodernizacji T. Wróbel Sp. j.

www.pct-gda.pl

ul.Jaœkowa Dolina 31, 80-286 Gdañsk

tel. 58 341 14 09

info@pct-gda.pl

Regionalna Agencja 
Poszanowania Energii w Toruniu

ape@ic.torun.pl

Plac Skarbka 7/9, 87-100 Toruñ

tel. 56 655 34 88, fax 56 655 34 99

ape@ic.torun.pl

Sigma
Termodynamik Sp. z o.o.

www.sigma-audyt.gda.pl

ul.Budowlanych 31, 80-298 Gdañsk

tel./fax:  58  347 55 34

sigma@sigma-audyt.gda.pl

Ogólnokrajowe Stowarzyszenie 
„Poszanowanie Energii i Œrodowiska" 

SAPE POLSKA 

Ogólnokrajowe Stowarzyszenie „Poszanowanie Energii i Œrodowiska" SAPE POLSKA 
ul.Œwiêtokrzyska 20, 00-002 Warszawa

tel. 22 505 46 61, fax 22 825 86 70
www.sape.org.pl, sape@sape.org.pl


