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Zaproszenie
na spotkanie szkoleniowe dla członków ZAE:
Nowelizacja rozporządzenia o audytach efektywności energetycznej
i doświadczenia z wykonywania audytów energetycznych przedsiębiorstw
Zakres tematyczny:
Temat
Audyty efektywności energetycznej po nowelizacji
rozporządzenia
• Nowelizacja rozporządzenia (omówienie zmian)
• Audyty ef.en. poza systemem BC
• Zmiany w trybie korzystania z BC
• Ocena efektywności korzystania z BCZasady efektywności
energetycznej
Doświadczenia z wykonywania audytów energetycznych
przedsiębiorstw
• Doświadczenia praktyczne z wykonywania audytów
• Treść i forma audytu zgodna z wymaganiami formalnymi i
merytorycznymi
Wystąpienie firmy innogy Polska S.A.
• Produkty okołoenergetyczne, innowacje w innogy Polska
• System monitorowania mediów bit.B; Propozycja
współpracy biznesowej
Wdrożenie i certyfikowanie ISO50001 jako alternatywa dla
audytu energetycznego przedsiębiorstwa
Razem

Liczba
godzin

Wykładowca

90 min

Maciej Robakiewicz

90 min

Marek Amrozy

45 min

Sebastian Zientara
Bartłomiej Asztemborski

45 min

Marek Mazur

6 x 45 min

Termin i miejsce:
Szkolenie odbędzie się 13 grudnia 2017r. w godzinach od 10.00 do 15.00, w siedzibie Fundacji Poszanowania
Energii, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa.
Zgłoszenia przez formularz na http://www.fpe.org.pl/szkolenia/zae,
Dodatkowe informacje: biuro@fpe.org.pl, +48 604336703.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Koszt:
Koszt całkowity dla członków ZAE: 147,60 zł (120 zł + VAT), obejmujący: udział w zajęciach, materiały
szkoleniowe, lunch kanapkowy oraz przerwy kawowe. W przypadku wolnych miejsc możliwy jest udział osób
nie będących członkami ZAE – koszt 184,50 zł (150 zł + VAT).
Wpłaty prosimy dokonywać do dnia 8 grudnia, przelewem na konto Fundacji:
Bank PKO SA nr 91 1240 6175 1111 0000 4580 4571
Fundacja Poszanowania Energii
ul. Świętokrzyska 20; 00-002 Warszawa
UWAGA: w przypadku rezygnacji z udziału w spotkaniu wpłacona opłata nie podlega zwrotowi.

Szkolenie dla członków ZAE - Nowelizacja rozporządzenia o audytach efektywności
energetycznej i doświadczenia z wykonywania audytów energetycznych przedsiębiorstw

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.
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.

mgr Marek Mazur

dr inż. Maciej Robakiewicz

Pełnomocnik Zarządu Fundacji Poszanowania Energii d/s szkoleń i
wydawnictw, przez 13 lat prezes Zarządu Fundacji. Wieloletni wykładowca
na studiach podyplomowych i szkoleniach w zakresie audytów i świadectw
energetycznych, wykorzystania OZE i oszczędności energii. Autor kilku
poradników i ponad 100 artykułów w czasopismach technicznych i referatów
dotyczących sporządzania audytów efektywności energetycznej. Był
organizatorem i kierownikiem działającego przez kilka lat w ramach FPE
Ośrodka Współpracy "Nowy Ekspert", który upowszechniał nowe rozwiązania
i wspierał wymianę doświadczeń firm doradztwa energetycznego,
projektowania i zarządzania nieruchomościami.
Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Gdańskiej , tytuł
doktora nauk technicznych uzyskał na Politechnice Warszawskiej. Posiada
uprawnienia budowlane i uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego Polskiego
Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Jest ekspertem w zakresie
efektywności energetycznej, zarządzanie energią i budownictwa
niskoenergetycznego w ramach Krajowego Systemu Innowacji prowadzonego
przez PARP. Posiada dyplom kwalifikacyjny "Certyfied Energy Manager"
wydany przez Association of Energy Engineers AEE (USA).
Audytor energetyczny, członek założyciel i członek Zarządu Zrzeszenia
Audytorów Energetycznych. Członek honorowy Stowarzyszenia
"Poszanowanie Energii i Środowiska" (SAPE-Polska).
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