Szkolenie

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa
według nowelizacji Ustawy o efektywności
energetycznej
Szkolenie dedykowane dla przedstawicieli przedsiębiorstw nie będących SME.

Na szkoleniu odpowiemy na pytania:
•
•
•
•
•

Jakie przedsiębiorstwo jest zobowiązane do przeprowadzenia audytu energetycznego?
Co powinien zawierać audyt i jakie informacje należy sprawozdać Prezesowi URE?
Jakie informacje należy udostępnić i przeanalizować przy wykonywaniu audytu?
Jaką wartość dla przedsiębiorstwa może mieć audyt energetyczny?
Czy jest sposób na uniknięcie obowiązku wykonania audytu energetycznego?

Zakres szkolenia:
Temat
Interpretacja obowiązku przeprowadzenia audytu i jego procedura
formalna
Zakres audytu spełniającego wymagania formalne i pragmatyczne
Przykłady działań modernizacyjnych do uwzględnienia w audycie
Procedura wdrożenia i certyfikacji systemu zarządzania energią wg
normy ISO50001
Pytania i dyskusja na temat praktycznej realizacji obowiązku
spełnienia wymagań ustawy

Czas szkolenia:
6 x 45min + 90 min pytania i dyskusja

Koszt:
600 zł + VAT

Wykładowca
Marek Amrozy
2 x 45 min
Maciej Mijakowski
2 x 45 min
Marek Mazur
2 x 45 min
Marek Amrozy,
Maciej Mijakowski,
Marek Mazur
max 2 x 45 min

Sylwetki wykładowców:

mgr inż. Marek Amrozy

Ekspert Narodowej Agencji Poszanowania Energii, kierownik działu
Efektywności Energetycznej. Doświadczony audytor energetyczny,
autor lub współautor ponad 500 audytów energetycznych
budynków, sieci ciepłowniczych, źródeł ciepła (w tym
odnawialnych) oraz obiektów przemysłowych. Autor kilkudziesięciu
koncepcji przedprojektowych odnawialnych źródeł energii.
Koordynator weryfikacji kilkuset inwestycji zrealizowanych w
przedsiębiorstwach w zakresie efektywności energetycznej.
Konsultant doradzający przedsiębiorstwom w zakresie poprawy
efektywności energetycznej w ramach projektów finansowanych
przez PARP, Central Europe Programme, Intelligent Energy Europe,
European Bank for Reconstruction and Development, European
Investment Bank. Członek Komitetu Technicznego 211 w Polskim
Komitecie Normalizacyjnym.
Adiunkt na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i
Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, prezes Fundacji
Poszanowania Energii, członek zarządu International Building
Performance Simulation Association Poland oraz Zrzeszenia
Audytorów Energetycznych, ekspert Narodowej Agencji
Poszanowania Energii, specjalista w zakresie efektywnych
energetycznie rozwiązań w budownictwie (ze szczególnym
uwzględnieniem wentylacji i klimatyzacji) oraz przemyśle (energia
chłodnicza, odzysk ciepła odpadowego). Autor i współautor ponad
50 audytów energetycznych, analiz i koncepcji przedprojektowych
służących poprawie efektywności energetycznej budynków i
zakładów przemysłowych. Konsultant doradzający
przedsiębiorstwom w zakresie poprawy efektywności
energetycznej w ramach projektów finansowanych przez PARP,
Central Europe Programme, Intelligent Energy Europe.

dr inż. Maciej Mijakowski

mgr Marek Mazur

Absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego, studiów podyplomowych
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz MBA w Wyższej
Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Członek grup
doradczych Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A. Ekspert
w branży energetycznej. Doświadczony analityk, trener i audytor
systemów zarządzania ISO 14001 i ISO 50001, autoryzowany przez
DEKRA Polska. Realizuje projekty doradcze i szkoleniowe dla
przedsiębiorstw, w ramach przedsięwzięć współfinansowanych
przez Fundusze norweskie (wdrożenie ISO 50001 w 9
przedsiębiorstwach - EMPI Project) i Unię Europejską (Ekologiczny
biznes to dobry biznes; Zielony Audit). Prowadzi wykłady dla
audytorów energetycznych w Fundacji Poszanowania Energii, jako
ekspert w dziedzinie audytów oświetlenia i technicznoekonomicznych analiz zużycia energii.

