ZRZESZENIE AUDYTORÓW ENERGETYCZNYCH
ORGANIZACJA POśYTKU PUBLICZNEGO
00-002 WARSZAWA , UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 20

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

w roku 2011
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ZRZESZENIE AUDYTORÓWENEGETYCZNYCH

SPRAWOZDANIE
z działalności Zrzeszenia Audytorów Energetycznych w 2011 r.
1. Dane dotyczące Zrzeszenia
1.1. Nazwa: Zrzeszenie Audytorów Energetycznych .
1.2. Siedziba ( adres) : 00-002 Warszawa, ul. Świętokrzyska 1
1.3. Nr rejestru KRS 0000159593
1.4. Nr REGON

016355216

1.5. Władze Zrzeszenia:
ZARZĄD
Zarząd działa w składzie wybranym przez Walne Zebranie ZAE dnia 16.06.2010:
prezes:
Aleksander Panek
wiceprezes : Arkadiusz Węglarz
sekretarz :
Maciej Robakiewicz
skarbnik : Jerzy Sowa
członkowie : Janusz Prątnicki
Wiesław Sarosiek
Andrzej Wiszniewski
KOMISJA REWIZYJNA działała do 21.06.2011 w składzie wybranym przez Walne
Zebranie ZAE dnia 16.06.2009 i w tym samym składzie wybranym przez walne Zebranie
dnia 21.06.2011:
Małgorzata Kwestarz -przewodnicząca,
Krzysztof Cichowski i Waldemar Grabiński- członkowie.
1.6. Członkowie.
Na dzień 31.12.2011 członkami Zrzeszenia było 1315 osób.
W okresie 2010 roku przyjęto 111 nowych członków .
Członkami Wspierającymi na dzień 31.12.2011 było 15 firm.
1.7. Status organizacji poŜytku publicznego Zrzeszenie posiada od dnia 10.09.2004.
1.8. Cele statutowe Zrzeszenia:
- promocja i rozwój audytingu energetycznego w interesie ekorozwoju gospodarki
narodowej i członków ZRZESZENIA,
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promocja i wspieranie osiągnięć technicznych i naukowych w zakresie audytingu
energetycznego i certyfikacji energetycznej budynków oraz racjonalizacji
uŜytkowania energii dla poprawy stanu środowiska naturalnego,
upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy i świadomości dotyczącej racjonalnego
uŜytkowania energii celem ograniczenia niekorzystnych oddziaływań na środowisko
oraz ochrony naturalnych walorów przyrodniczych kraju dla przyszłych pokoleń,
wspieranie rozwoju zawodowego członków ZRZESZENIA.

1.9. Przedmiot działalności Zrzeszenia jako organizacja poŜytku publicznego
a) Działalność statutowa odpłatna:
-organizowanie szkoleń
-organizowanie konferencji i sympozjów
-opracowywanie i dystrybucja biuletynów, raportów i innych wydawnictw
- przygotowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych.
b) Działalność statutowa nieodpłatna:
- prowadzenie działalności informacyjnej
- prowadzenie działalności promocyjnej audytingu energetycznego
1.10. Działalność gospodarcza Zrzeszenia moŜe obejmować :
-prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych, ekonomicznych,
biologicznych i środowiska naturalnego,
-działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego i
technologicznego
- doradztwo w zakresie działalności gospodarczej,
-badanie rynku i opinii publicznej
-wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych..

2.Działalność organizacyjna w 2011 r
W roku 2011 realizowane były następujące działania organizacyjne:
1) Dnia 21 czerwca 2011 r. odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
członków ZAE. Walne Zebranie zatwierdziło sprawozdanie z działalności i
sprawozdanie finansowe za 2010 r oraz dokonało wyboru członków Komisji
Rewizyjnej na następna kadencję.
2) Odbyły się 3 zebrania Zarządu w dniach: 28 lutego, 14 czerwca i 6 grudnia 2011r.
oraz Zarząd podjął jedną uchwałę (w sprawie terminu Walnego Zebrania) dnia `16
maja 2011 r. w trybie obiegowym.
3) Komisja Rewizyjna w 2011 r. odbyła 1 zebranie na którym dokonała oceny
działalności Zrzeszenia ze szczególnym uwzględnieniem finansów ZAE.
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4) Prowadzono stałe działania dotyczące pozyskania nowych członków zwyczajnych i
członków
wspierających. Zarząd podejmował uchwały o przyjęciu nowych
członków.

3. Działalność merytoryczna w 2011 r,\.
3.1. Wydawanie miesięcznika ENERGIA I BUDYNEK
Rok 2011 był 5-tym rokiem wydawania przez ZAE miesięcznika ENERGIA I
BUDYNEK. Miesięcznik stał się najwaŜniejszą formą uzupełniania wiedzy i
przekazywania bieŜących informacji dla członków ZAE. W okresie 2009 roku wydano
12 n-rów miesięcznika w nakładzie poszczególnych wydań 2200 – 3000 egz..
Wszyscy członkowie ZAE otrzymywali ten miesięcznik w ramach opłacanej składki.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyŜszego zatwierdziło przyznawanie 6 punktów za
publikacje w miesięczniku dla autorów zatrudnionych na wyŜszych uczelniach
Redakcja EiB uczestniczyła w 31 wydarzeniach takich jak konferencje, seminaria,
targi, patronaty medialne.
3.2. Działalność informacyjna i szkoleniowa
1. . Zorganizowano FORUM „TERMOMODERNIZACJA 2011”, które odbyło się 15-go
marca 2011 w Centrum EXPO przy udziale około 200 osób. FORUM odbywało się
pod hasłem była „Efektywność energetyczna – prawo, teoria, praktyka”.
Obrady FORUM były podzielone było na trzy sesje tematyczne. Pierwsza sesja
dotyczyła problemów prawnych i finansowych w inwestycjach na rzecz efektywności
energetycznej, w drugiej omawiane były problemy techniczne , a w trzeciej przykłady
i efekty inwestycji energoefektywnościowych.
Było to juŜ 11-te, corocznie organizowane
przez Zrzeszenie Audytorów
Energetycznych spotkanie audytorów, projektantów, zarządców budynków i innych
osób zainteresowanych problemami efektywności energetycznej w budynkach.
2. Zrzeszenie i redakcja miesięcznika ENERGIA I BUDYNEK brało udział jako
współorganizator, partner, uczestnik merytoryczny lub patron medialny w 24
konferencjach i seminariach, w tym konferencje n/t białych certyfikatów , energii z
biomasy, energetyki słonecznej itp.
3. Prowadzono publikowanie waŜnych dla członków ZAE informacji za pośrednictwem
strony internetowej ZAE. Za pośrednictwem strony odpowiadano takŜe na pytania
zgłaszane przez
członków ZAE i inne osoby zainteresowane problemami
termomodernizacji i certyfikacji energetycznej budynków.
3.3. Utrzymanie i rozwój listy rekomendacyjnej audytorów
Zrzeszenie prowadziło ocenę wymaganych kwalifikacji osób zgłaszanych do internetowej
listy audytorów utworzonej w ubiegłych latach
w porozumieniu z Ministerstwem
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Infrastruktury i BGK. Prowadzona była takŜe bieŜąca obsługa tej listy (aktualizacje). Na
koniec 2011 roku na liście znajdowały się nazwiska 277 osób.
3.4. Prowadzenie listy osób sporządzających świadectwa energetyczne budynków
Na stronie internetowej ZAE działa lista osób sporządzających świadectwa energetyczne
budynków Na dzień 31.12.2011 na liście było 282 osoby.
3.4. Prowadzenie systemu ubezpieczeń dla członków ZAE wykonujących świadectwa
energetyczne
W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia
osób wykonujących świadectwa charakterystyki energetycznej budynków Zarząd ZAE zawarł
porozumienie z
Towarzystwem Ubezpieczeń CONCORDIA na podstawie którego
członkowie ZAE mogli się ubezpieczyć od odpowiedzialności cywilnej na specjalnych,
korzystnych warunkach. Z końcem 2011 roku Towarzystwo Concordia zakończyło
obsługę tych ubezpieczeń. Na rok 2012 obsługę ubezpieczeń na preferencyjnych warunkach
objęła Firma HANZA CONSULTING.

4. Zatrudnienie i wynagrodzenia
społecznie (nieodpłatnie).
Zarząd Zrzeszenia wykonuje swoje czynności statutowe
Zrzeszenie ma 2 pracowników etatowych w redakcji miesięcznika ENERGIA i BUDYNEK
oraz zatrudnia księgową na umowie o dzieło.

5. Stan finansowy.
5.1.Działalność Zrzeszenia jest finansowana z wpływów ze składek członkowskich (w 2011 r
kwota 77 622,84 zł), wpłat 1% dla Organizacji PoŜytku Publicznego (w 2011 r kwota
1056,00zł) oraz z nadwyŜek działalności gospodarczej. Rok 2011r zakończył się wynikiem
finansowym ujemnym (stratą) w kwocie 40 643,68 zł.
Wpłaty 1% dla OOP zostały wykorzystane na działalność statutową Zrzeszenia , w
szczególności na pokrycie kosztów działalności informacyjnej za pośrednictwem strony
internetowej Zrzeszenia.
Na dzień 31.12.2011 Zrzeszenie miało na rachunku w IMG Banku Śląskim S.A. Oddz. w
Warszawie oraz w kasie kwotę 33 222,72 zł .
5.2. Zrzeszenie nie posiada akcji, udziałów ani nieruchomości.
5.3. Zrzeszenie realizowało zobowiązania podatkowe na bieŜąco.

Za Zarząd ZAE

Maciej Robakiewicz
Sekretarz

Aleksander Panek
Prezes
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