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Współpraca agencji energetycznych
bok agencji w spotkaniu
uczestniczyli również
przedstawiciele samorządów wojewódzkich, samorządów lokalnych oraz szkół
wyższych. Minister Gospodarki
objął spotkanie honorowym
patronatem, a miesięcznik
„Czysta Energia” zapewnił mu
patronat medialny.
Forum otworzył Arkadiusz
Błochowiak, członek zarządu
województwa wielkopolskiego.
Moderatorem dyskusji była redaktor naczelna miesięcznika
„Czysta Energia” pani Urszula
Wojciechowska. Obok Krajowej
Agencji Poszanowania Energii
prezentacje dotyczące zdobytych doświadczeń oraz podjętych dotychczas działań i inicjatyw przedstawiły: Podkarpacka Agencja Energetyczna,
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Mazowiecka Agencja Energetyczna, Warmińsko-Mazurska
Agencja Energetyczna, Powiślańska Regionalna Agencja
Zarządzania Energią z Kwidzynia oraz Wielkopolska Agencja
Zarządzania Energią.
Prezesi agencji przedstawili
zadania agencji energetycznych, powoływanych z inicjatywy miejscowych samorządów
oraz profile działalności jakie
mogą one realizować na rzecz
społeczności lokalnych. Przykładem takich działań są tworzone bazy danych, w oparciu o
które szacowany będzie potencjał energetyczny regionów czy
też kształcenie „gminnych energetyków” i „powiatowych koordynatorów energetycznych”.
Forum odwiedził przebywający w tym dniu w Poznaniu wi-

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

cepremier Waldemar Pawlak,
który poparł inicjatywę organizacji spotkania, współpracy
agencji oraz odniósł się do
kwestii efektywności energetycznej i inwestycji w źródła
energii odnawialnej, służących
poprawie bezpieczeństwa energetycznego kraju.
Sesji panelowej przewodniczył prof. Tadeusz Skoczkowski
prezes KAPE S.A. Omawiano na
niej procesy zachodzące na
rynku energetyki odnawialnej,
z jakimi na co dzień spotykają
się agencje energetyczne. Chodzi m.in. o konieczność zorganizowania systemu kształcenia
i certyfikacji instalatorów montujących instalacje oparte
o OZE. Agencje energetyczne
chcą też wymieniać się swoimi
produktami.
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Z inicjatywy Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią 19 maja podczas
Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej GreenPower w Poznaniu,
odbyło się I Forum Regionalnych Agencji Energetycznych. Powstaje Polska Grupa
Agencji Energetycznych.

Minister Gospodarki Waldemar Pawlak: „Tak ze względów
praktycznych jak i gospodarczych ważne jest, aby w szerokim
zakresie wykorzystywać możliwości które są związane
z energią odnawialną”.
Następnie swoje stanowisko przedstawili przedstawiciele wyższych szkół zawodowych z terenu województwa,
wskazując na posiadany potencjał dydaktyczny i zaplecze
na rzecz przygotowania kadr
specjalistów. Na koniec, pre-

zes WAZE Józef Lewandowski
przedstawił projekt współpracy
pomiędzy agencjami. Ustalono,
że w czerwcu w Warszawie odbędzie się kolejne spotkanie
agencji, na którym ma zostać
przyjęte stanowisko o stałej
współpracy między nimi.

Energia w gminie
i powiecie
I Forum Regionalnych Agencji
było drugą imprezą nowo powstałej Agencji. Miesiąc wcześniej 17 kwietnia br. Wielkopolska Agencja Zarządzania
Energią przy współpracy z firmą
Abrys zorganizowała Wielkopolskie Forum Energetyczne
„Zarządzanie Energią w gminie
i powiecie”. Spotkanie było
okazją do prezentacji WAZE
i jej oferty, a jednocześnie było
szansą na przybliżenie zagadnień związanych z zarządzaniem energią w jednostkach
samorządowych. W czasie
spotkania podkreślono znaczenie istnienia stanowiska
gminnych energetyków i powiatowych koordynatorów w
zarządzaniu energią w regionie.

Przetargi na energię
elektryczną
Od maja tego roku Wielkopolska
Agencja Zarządzania Energią
Sp. z o. o. oferuje organizację
przetargów dla jednostek samorządowych i firm prywatnych
na dostawy energii elektrycznej.
Przetargi te wraz z audytem
energetycznym pozwalają zaoszczędzić organizacjom ponad
20% kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej każdego roku.

