
Katowice 1.10.2019, Warszawa 8.10.2019 

 

Program szkolenia "System Zarządzania Energią wg ISO 50001 oraz audyt energetyczny 
przedsiębiorstwa jako narzędzia racjonalnej polityki energetycznej" 

 

Prelegenci: Paweł Płachecki, Mariola Sawczuk 

Godz. 09:30-11:30 
1) Podstawa prawna, regulacje i wytyczne w obszarze zarządzania energią 

 dyrektywa EED, ustawa o efektywności energetycznej, rozporządzenie audytowe 

 norma PN-EN 16247 Audity Energetyczne 

 normy PN-EN ISO 50001:2012 oraz ISO 50001:2018 
2) Audyt energetyczny przedsiębiorstwa 

 podmioty zobligowane do przeprowadzenia audytu – dotychczasowa realizacja 

 zakres opracowania audyt energetyczny a przegląd energetyczny w ISO 50001 

 zasady realizacji, podmioty uprawnione do prowadzenia audytu – aspekt niezależności 
3) Korzyści z przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa 

 poznanie i określenie potencjału poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa 
w obrębie różnych obszarów użytkowania energii 

 uzyskanie źródła cennych informacji oraz bazy do planowania inwestycji krótko- i 
długoterminowych 

 uzyskanie narzędzia pozwalającego na osiągnięcie wymiernych oszczędności i poprawę 
wskaźników finansowych 

 możliwość ograniczenia zużycia energii i wdrożenia nowego, oszczędniejszego modelu 
gospodarowania energią 

 impuls dla przedsiębiorstwa do przyjęcia skuteczniejszych strategii rozwojowych oraz 
operacyjnych 

 możliwość przyporządkowania kosztów mediów do jednostkowego, finalnego produktu 

 możliwość zwiększenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku 
 

Godz. 11:30-11:45 Przerwa kawowa 
Godz. 11:45-13:15 

4) System Zarządzania Energią wg ISO 50001; 

 zadania i odpowiedzialność poszczególnych pracowników 

 przegląd energetyczny – punkt wyjścia do dalszego działania 

 energia bazowa, obszary znaczącego zużycia energii, wskaźniki wyniku energetycznego 

 cele energetyczne, zadania energetyczne i plany działań w zakresie zarządzania energią 

 PDCA – zasada ciągłego doskonalenia w Systemie 
5) Standardy ISO 50001:2018 a ISO 50001:2011; 

 kluczowe zmiany i różnice 

 terminy obowiązywania i okres przejściowy 
6) Korzyści wynikające z wdrożenia Systemu Zarządzania Energią; 

 efektywne zarządzanie energią poprzez identyfikację i kontrolę energochłonnych 
procesów 

 pomoc organizacji w lepszym zagospodarowaniu energochłonnych aktywów 

 ograniczenie wydatków na media energetyczne, a rezultacie zmniejszenie kosztów 
prowadzenia działalności 

 wzrost konkurencyjności  



 stworzenie  narzędzia systematycznej kontroli zużycia zasobów energetycznych  

 poprawienie przejrzystości i ułatwienie komunikacji w zakresie zarządzania zasobami 
energii 

 stosowanie i promowanie najlepszych praktyk w obszarze zarządzania i wykorzystania 
energii 

 stałe dążenie do poprawy wskaźników wyniku energetycznego (WWE) w stosunku do 
energii bazowej 

 stałe podnoszenie świadomości pracowników i podwykonawców, poprzez efektywne 
metody komunikacji oraz różnego rodzaju szkolenia 

 przygotowanie bazy dla efektywności energetycznej w obrębie całego łańcucha dostaw 

 możliwość zintegrowania SZE z innymi istniejącymi w organizacji systemami zarządzania 

 redukcja emisji CO2 

 uzyskanie reputacji firmy społecznie odpowiedzialnej oraz dbającej o środowisko 
naturalne 

Godz. 13:15-14:00 Lunch 
Godz. 14:00-15:30 

6) Przeprowadzenie profesjonalnego audytu energetycznego przedsiębiorstwa 

 analizowane w audytach modernizacje - przykłady 

 modernizacja pieca przepychowego – case study 

 wymiana rekuperatora – case study 

 zabudowa kotłów odzysknicowe przy piecach komorowych z instalacją 
zagospodarowania ciepła – case study 

 modernizacja pieca tyglowego (2 t) do wytopu żeliwa - case study 

 kompetencje audytora gwarancją wiarygodności i rzetelności przekazywanych informacji 

 referencje i ubezpieczenie firm audytorskich 

 finansowanie efektywności energetycznej 
7) Wdrażanie i funkcjonowanie Systemu Zarządzania Energią 

 kompetencje, szkolenia i świadomość 

 polityka energetyczna, dokumentacja systemowa 

 wskaźniki wyniku energetycznego – przykłady 

 cele energetyczne i zadania - przykłady 

 audyt wewnętrzny systemu 

 niezgodności, korekty, działanie korygujące i działanie zapobiegawcze 
Godz. 15:30-16:00 
6) Panel dyskusyjny. 


