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Zaproszenie
na spotkanie szkoleniowe dla członków ZAE:
Weryfikacja audytów energetycznych – punkt widzenia i dyskusja z
weryfikatorami (8 listopada 2018r.)
Program:
Czas
10.00 -10.45
10.45 - 11.30
11.30 - 12.00
12.00 - 12.45
12.45 - 13.30
13.30 – 14.15
14.15 – 15.00

Temat
Audyty energetyczne budynków wykonywane w trybie Ustawy
o wspieraniu termomodernizacji i remontów
Doświadczenia z weryfikowania audytów energetycznych w
ramach programu NFOŚiGW „Domy energooszczędne” oraz GIS
(System Zielonych Inwestycji)
Przerwa kawowa
Postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania
świadectwa efektywności energetycznej
Wystąpienie firmy SchahlLED Lighting: „90% oszczędności
energii dzięki inteligentnym rozwiązaniom oświetleniowym”
Lunch kanapkowy
Pytania i dyskusja podsumowująca

Prelegent
Dariusz Koc
Paweł Jabłecki

Łukasz Podlewski
Erich Obermeier

Termin i miejsce:
Szkolenie odbędzie się 8 listopada 2018r. w godzinach od 10.00 do 15.00, w siedzibie Fundacji Poszanowania
Energii, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa.
Zgłoszenia przez formularz na https://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 221,40 zł (180 zł + VAT).
Wpłaty prosimy dokonywać do dnia 31 października, przelewem na konto Fundacji Poszanowania Energii:
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 - Weryfikacja audytów energetycznych budynków – punkt
widzenia i dyskusja z weryfikatorami

Sylwetki wykładowców:

mgr inż. Dariusz Koc

Dyrektor zarządzający w Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. Absolwent kierunku Teoria
Konstrukcji na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Posiada doświadczenie
praktyczne w budownictwie związane z pracą na budowie i w biurach projektowych. Od 2001
roku posiada uprawnienia budowlane do prowadzenia i nadzorowania robót budowlanych w
nieograniczonym zakresie. Członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Posiada uprawnienia do wykonywania świadectw energetycznych budynków. Autoryzowany
audytor energetyczny KAPE. Certified European Energy Manager (uprawnienia nadane w roku
2009 przez Polska-Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej w ramach programu EUREM).
Członek Założyciel Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Członek Założyciel Ogólnokrajowego
Stowarzyszenia "Poszanowanie Energii i Środowiska" (SAPE-POLSKA). W latach 2006 – 2018
wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu certyfikacji energetycznej budynków i
auditingu energetycznego organizowanych przez Politechnikę Warszawską, Politechnikę Łódzką,
Politechnikę Krakowską, Politechnikę Lubelską i Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania w
Warszawie. Od roku 1999 do chwili obecnej, w ramach zatrudnienia w KAPE S.A. odpowiedzialny
za weryfikację wniosków o udzielenie premii w ramach Ustawy o wspieraniu przedsięwzięć
termomodernizacyjnych oraz ustawy o Wspieraniu termomodernizacji i remontów na zlecenie
Banku Gospodarstwa Krajowego. Główny ekspert do spraw efektywności energetycznej w
konkursie architektonicznym „DOM DOSTĘPNY” Wydawnictwa MURATOR. Wieloletni ekspert ds.
efektywności energetycznej miesięcznika „ŁADNY DOM”. Autor licznych audytów energetycznych
budynków i studiów wykonalności inwestycji w dziedzinie efektywności wykorzystania energii.
Koordynator i wykonawca kilkunastu projektów w dziedziny efektywności energetycznej i
dziedzin pokrewnych realizowanych w ramach programów SAVE, ALTERENR, 5PR, 7PR,
INTELLIGENT ENERGY EUROPE.
Audytor energetyczny z ponad 20 letnim doświadczeniem – certyfikat KAPE nr 0106. Absolwent
specjalności Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja na wydziale Inżynierii Środowiska
Politechniki Warszawskiej. Autor około 2000 audytów energetycznych, remontowych, ex-ante,
ex-post, oraz efektywności energetycznej – w zakresie budynków mieszkalnych, obiektów
użyteczności publicznej, źródeł ciepła i sieci ciepłowniczych.
Wykładowca na kursach i studiach podyplomowych z zakresu energetyki cieplnej, odnawialnych
źródeł energii i audytingu energetycznego – przeszkolonych ok. 800 słuchaczy i sydentów.
Weryfikator programów NFOŚiGW „Domy energooszczędne” (nr uprawnień W013) oraz GIS
(System Zielonych Inwestycji), certyfikowany audytor/ekspert ds. energetyki w ramach programu
NFOŚiGW i PolSEFF2.

mgr inż. Paweł Jabłecki
Wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki, doktorant ekonomii Wydziału Zarządzania
Politechniki Warszawskiej, członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Zrzeszenia
Audytorów Energetycznych. Ekspert systemów wsparcia kogeneracji, efektywności energetycznej
i koncesjonowania.

mgr inż. Łukasz Podlewski
30 lat doświadczenia w obszarze technicznego rozwoju i sprzedaży, technologii LED,
nadzorowania i wdrażania projektów oraz zarządzania. Od 1990 roku w branży oświetleniowej z
wykorzystaniem technologii sterowania. Od 1994 roku wyłącznie w obszarze technologii LED. Od
2000r. jako zarządzający firmą SchahlLED Lighting GmbH, a od 2012 również współwłaściciel.
Obecnie odpowiedzialny za działy: rozwoju, produkcji i obsługi klienta.

mgr inż. Erich Obermeier
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