SEMINARIUM BUREAU VERITAS

Efektywność
energetyczna
w organizacji
7-8 kwietnia

Dobroń k. Łodzi

NOWOCZESNA
ANALITYKA
W WYSZUKIWARKACH

O projekcie
Efektywność energetyczna w organizacji - wymagania prawne, audyt
energetyczny, zarządzanie energią w oparciu o wymagania normy ISO 50001
Przypominamy, że w lutym br., na stronach Rządowego Centrum
Legislacji ukazał się nowy projekt ustawy o Efektywności
Energetycznej, który ma zostać zatwierdzony w pierwszym kwartale
tego roku. Ustawa nakłada obowiązek przeprowadzenia audytu
przez dużych przedsiębiorców do końca 2016 roku.
Bureau Veritas jest spółką z globalnym doświadczeniem
w branży TIC (z ang. Testing, Inspection, Certification).
Pracujemy dla ponad 460 000 Klientów w 140 krajach.
Jesteśmy pionierem w certyfikacji wg ISO 50001 - w czerwcu
2011 roku Bureau Veritas Certification wydało pierwszy
na świecie certyfikat zgodności z tą międzynarodową
normą, dla infrastruktury elektrowni w Danahu (Indie).
Jako firma, która oferuje rozwiązania mające na celu minimalizację
ryzyka, poprawę wydajności oraz promocję zrównoważonego rozwoju
w przedsiębiorstwach, chcemy przybliżyć tematykę efektywności
energetycznej w organizacji, jako zagadnienia, które w 2016 nabiera
coraz większego znaczenia, również dla firm z sektora pozaprzemysłowego.
Nasi eksperci dołożą wszelkich starań, aby w trakcie kwietniowego spotkania przybliżyć założenia
i wymagania znowelizowanej ustawy, a także rozwiać wątpliwości związane z kwestiami certyfikacji
wg. ISO 50001 oraz audytów energetycznych.

Kluczowe pytania, na jakie będziemy starali się
znaleźć odpowiedzi w trakcie seminarium:

Jakie zmiany wprowadza
nowelizacja ustawy o
Efektywności Energetycznej
i w jakim stopniu wpływają
one na sytuację firm?

Jakie wymagania związane
z systemem zarządzania energią
(EnMS – Energy Management
System) nakłada norma ISO
50001 oraz jak przygotować się
do audytu certyfikacyjnego?

Jak wyglądają procedury audytów
energetycznych
oraz jakie wymagania prawne
i organizacyjne należy spełnić
przed przystąpieniem do audytu?

Agenda seminarium
Godzina

Temat

11:00 - 12:00

Rejestracja uczestników

12:00 - 13:00

Obiad

13:00 - 14:30

Stan formalno prawny. Dyrektywa o efektywności energetycznej. Projekt
zmian ustawy o efektywności energetycznej. Ustawa o charakterystyce
energetycznej budynków. Rozporządzenie w sprawie f – gazów

14:30 - 14:45

Przerwa kawowa

14:45 - 17:00

Zarządzanie energią w oparciu o wymagania normy ISO 50001:
omówienie głównych wymagań normy, planowanie energetyczne,
monitorowanie i pomiary, zakupy, projektowanie

17:00 - 17:15

Przerwa kawowa

17:15 - 17:45

Dyskusja i zakończenie I dnia konferencji

17:45 - 20:00

Czas wolny

20:00 - 03:00

Kolacja / Business Networking

Godzina

Temat

09:00 - 10:00

Śniadanie

10:00 - 12:00

Audyt energetyczny – wymagania prawne, wymagania organizacyjno
-techniczne, praktyczne podejście do spełnienia wymagań prawnych

12:15 - 14:00

Metodologia wykonywania audytów energetycznych – podstawowe
wymagania i normy dotyczące audytów energetycznych

14:00 - 15:00

Zakończenie seminarium, obiad

Prowadzący
Michał Klocek

Jan Surówka

audytor wiodący i trener Bureau Veritas, specjalista
ds. systemów zarządzania: BHP, ochronę środowiska oraz
efektywności energetycznej wg. ISO 50001

specjalista ds. zarządzania energią w przemyśle.
Ekspert w zakresie gospodarki energetycznej
oraz audytów energetycznych

Cena
1 osoba (nocleg w pokoju jednoosobowym lub
dwuosobowym do pojedynczego wykorzystania):

W przypadku zakwaterowania w pokoju
dwuosobowym (do podwójnego wykorzystania)

1100 zł netto + VAT
1 osoba

950 zł netto + VAT
1 osoba

cena jest niższa o 150 zł.

Cena zawiera pełne uczestnictwo w seminarium wraz z materiałami, nocleg oraz pełne wyżywienie w hotelu.

Opłata za udział powinna być uregulowana przed rozpoczęciem warsztatów.
Prosimy o rejestrację elektroniczną oraz o dokonywanie wpłat (kwota
brutto) do 31 marca br. na poniższy numer konta bankowego:
MBANK BANK POLSKA
Nr rach.: 06 11400 1010 0000 2948 2900 1001
Fakturę wystawimy w ciągu 7 dni
Więcej informacji oraz zapisy:
Oktawia Kuruś, 609 603 305, oktawia.kurus@pl.bureauveritas.com

Miejsce
Hotel Kolumna Park
Przygoń ul.Hotelowa 1,
95-082 Dobroń,
www.kolumnapark.pl
tel. 43 677-27-27

