Zaprasza
do udziału w szkoleniu:

„System zarządzania energią
wg normy ISO 50001:2018
i jego wykorzystanie
w efektywności energetycznej”

Komunikat nr 1

szkolenie odbędzie się:

12-14 luty 2020r.
w Hotelu 500,
Zegrze Południowe k/Warszawy, ul. Warszawska 31a, tel. 22 774 66 66

Zakres szkolenia:
− założenia i elementy systemu zarządzania energią wg normy PN-EN ISO
50001:2018, dowody wdrożenia i korzyści;
− identyfikacja obszarów znaczącego wykorzystania energii z wykorzystaniem
przeglądu energetycznego;
− postępowanie z energetyczną linią bazową i wskaźnikami wyniku energetycznego;
− wdrażanie SZE wg normy PN-EN ISO 50001 w organizacji i certyfikacja
− przepisy unijne i krajowe dotyczące efektywności energetycznej;
− rodzaje auditów energetycznych; przegląd energetyczny na potrzeby SZE a audyt
energetyczny;
− wykorzystanie SZE wg ISO 50001 w działaniach na rzecz efektywności
energetycznej;
− przykłady, ćwiczenia, dyskusja.
Cele szkolenia
Zapoznanie uczestników z normą ISO 50001 i jej wdrażaniem, praktycznym podejściem
do elementów systemu zarządzania energią (SZE) wg normy ISO 50001, a także z
obecnymi wymaganiami prawnymi w zakresie efektywności energetycznej i oraz korelacje
między tymi zagadnieniami.
Forma szkolenia
Wykłady, ćwiczenia, dyskusja
Do kogo adresowana jest oferta
Szkolenie przeznaczone jest dla firm przemysłowych i innych organizacji,
zainteresowanych doskonaleniem swoich metod zarządzania energią i podniesieniem
efektywności energetycznej swoich systemów zarządzania. Dotyczy wszystkich firm i
innych organizacji zużywających paliwa stałe, płynne i gazowe, energię elektryczną,
ciepło, sprężone powietrze i inne media.
Uczestnikami szkolenia mogą być właściciele firm, osoby zarządzające firmami,
managerowie, energetycy,
specjaliści ds. zarządzania energią, pełnomocnicy ds.
zintegrowanych systemów zarządzania i SZŚ, auditorzy systemów zarządzania i inni
Czas trwania
2 dni (12 godzin)
Prowadzący:
Andrzej Ociepa - doświadczony specjalista w zakresie zarządzania energią; współpraca z firmami
przemysłowymi w zakresie planowania i realizacji systemów zarządzania energią, w tym wykonywania
przeglądów energetycznych, m.in. z PCC ROKITA SA, CEMEX Polska Sp. z o.o., KGHM Polska Miedź SA,
dużym koncernem rafineryjno-petrochemicznym, dużym koncernem energetycznym i innymi firmami oraz
prowadzenie szkoleń nt. ISO 50001 dla ww. firm oraz m.in. PGE GiEK SA Elektrownia Bełchatów, TUV Nord
Polska Sp. z o.o., DEKRA Certification Sp. z o.o., WEPA Professional SA, TRW Polska Sp. z o.o.,
Częstochowa, Bulten Polska SA, Bielsko-Biała, Browar Żywiec, Beverage Packaging Europe Radomsko Sp.
z o.o. i Beverage Packaging Europe Lublin Sp. z o.o.; także tłumaczenie ISO 50001:2018 i szkolenie dla
auditorów Polskiego Centrum Akredytacji nt. jej wymagań.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu obejmuje:
- zakwaterowanie i wyżywienie (od kolacji w środę do obiadu w piątek )
- udział w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe,
- stosowne zaświadczenia,
- przerwy kawowe,
- udział w kolacji powitalnej
- koszty organizacyjne.

TABELA OPŁAT (ceny netto)

Udział w szkoleniu

Pokój 2 osobowy

Pokój 1 osobowy

990,00

`1170,00

W przypadku opłacania udziału w seminarium ze środków budżetowych istnieje możliwość wystawienia
faktury bez podatku VAT. W tym przypadku należy podpisać oraz przesłać razem z kartą zgłoszenia
oświadczenie o finansowaniu szkolenia ze środków budżetowych, które znajduje się na naszej stronie
www.bzj.pl

Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje:

Biuro Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP
tel.: 22 631 08 40, 631 08 50
e-mail: biuro@bzj.pl
www.bzj.pl

m.p.

KARTA UCZESTNICTWA
Data:....................................

Zgłaszamy uczestnictwo w szkoleniu:
„System zarządzania energią wg normy ISO 50001:2018 i jego
wykorzystanie w efektywności energetycznej”
w terminie : 12-14 luty 2020
Imię i nazwisko: .......................................................................................
Dane do faktury: .......................................................................................
....................................................................................................................
Telefon: ..................................................... E-mail:………………………………………..
Nocleg w pokoju ……………osobowym
Upoważniamy Was do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
Nasz NIP:...............................................................................
Kwotę w wysokości ……………………………………… zł. przelejemy na konto
organizatora po otrzymaniu faktury VAT
W przypadku opłacania udziału w szkoleniu ze środków budżetowych istnieje możliwość
wystawienia faktury bez podatku VAT. W tym celu należy przesłać podpisane oświadczenie, które
znajduje się na naszej stronie www.bzj.pl

...........................................................
podpis uczestnika

.

.........................................................
podpis osoby delegującej

