
 

Zaprasza do udziału w  

zdalnym seminarium Klubu Pełnomocnika  

„System zarządzania energią wg PN-EN ISO 50001:2018  
– narzędzie poprawy efektywności energetycznej” 

(część 1: 20-21.05.2020; część 2: 24-25.06.2020) 

 

Szanowni Państwo, 

7 stycznia br. opublikowane zostało polskie wydanie normy PN-EN ISO 50001:2018, która była 

tłumaczona i uzgadniana przez nasze Stowarzyszenie na zlecenie PKN. W związku z wieloma korzyściami 

wynikającymi z wdrożenia tej normy oraz ze względu na zbliżający się koniec ważności certyfikatów ISO 

50001:2011, zachęcamy Państwa do zainteresowania się tą normą.  

Dla ułatwienia w uzyskaniu odpowiednich informacji organizujemy kolejny Klub Pełnomocnika SZŚ/SZE 

poświęcony normie ISO 50001:2018, stanowiącej optymalny, międzynarodowy model dla systemów 

zarządzania energią. Tematyka i zagadnienia naszego spotkania zostały ustalone także przy uwzględnieniu 

wymagań krajowej ustawy o efektywności energetycznej (zbliża się kolejny cykl obowiązkowych 

audytów energetycznych dla dużych przedsiębiorców, z którego zwolnić może posiadanie systemu 

zarządzania energią). 

Program seminarium obejmuje: 
1. Elementy systemu zarządzania energią wg normy 50001:2018 – struktura, definicje, 

wymagania, etapy wdrażania.  
2. Działania niezbędne do uzupełnienia istniejących zasad gospodarki energetycznej o 

elementy SZE wg ISO 50001:2018 
3. Zasady i metody przejścia dla elementów SZE z poprzedniej normy (ISO 50001:2011)  na 

nową (ISO 50001:2018) 

W związku z obecną sytuacją epidemiczną w kraju w najbliższym Klubie Pełnomocnika zmieniona 

będzie formuła prowadzenia zajęć: zamiast seminarium wyjazdowego odbędzie się seminarium zdalne 

z wykorzystaniem sieci internetowej i technik komputerowych. Uczestnicy seminarium otrzymają 

z wyprzedzeniem dokładną instrukcję sposobu dołączenia do seminarium. Zajęcia będą prowadzone przez 

osoby, które mają duże doświadczenie w zarządzaniu energią i brały bezpośredni udział w opracowaniu 

polskiej wersji normy ISO 50001:2018. 

Tak jak zwykle Klub Pełnomocnika będzie miał formę seminarium, obejmującego wykłady, ćwiczenia, 

dyskusje i wymianę doświadczeń. W celu zapewnienia wystarczającej ilości czasu na przedyskutowanie 

nurtujących uczestników praktycznych problemów wymagania normy zostały podzielone na dwie 

części. Część pierwsza omówiona zostanie na seminarium w dniach 20-21 maja 2020, pozostałe 

wymagania normy omówione zostaną podczas szkolenia w dniach 24-25 czerwca 2020. Podczas drugiej 

części będzie przewidziany również czas na wyjaśnienie ewentualnych problemów, z którymi spotkali się 

uczestnicy przy implementacji zagadnień poruszanych podczas pierwszej części. 



 

 

Każdy z tematów będzie składał się z następujących elementów:  

 omówienie wymagań dla danego punktu wraz z komentarzem i praktycznymi interpretacjami,  

 wskazanie różnic pomiędzy poprzednią wersją normy (tj. ISO 50001:2011) a nową wersją (tj. ISO 

50001:2018) , 

 dyskusja nad niezbędnymi działaniami uzupełniającymi dla istniejących systemów zarządzania 

energią,  

dyskusja nad zakresem pytania i wątpliwości w zakresie danego punktu niezbędnych uzupełnień elementów 
SZŚ wg ISO 14001/EMAS dla uzyskania zgodności z ISO 50001 lub wykonania audytu energetycznego. 
 
Organizacja techniczna seminarium: 
Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji „System” Sp.J.  ul. Faradaya 53 lok. 44, 42-200 
Częstochowa 
Koszt udziału w jednej części seminarium: 1 390,00 zł; przy zapisie od razu na obie części dodatkowa 
zniżka i cena za udział w całości wynosi: 2 380,00 zł (szczegóły dotyczące dodatkowych zniżek dla członków 
wspierających Stowarzyszenia w karcie zgłoszeniowej). 
Cena obejmuje uczestnictwo w zajęciach i materiały seminaryjne w formie elektronicznej. 
 



 

Ramowy program zajęć pierwszej części w dniach 20-21 maja 2020 

 
 

Lp. Godziny 
Ramowy program zajęć (wszystkie punkty dotyczą wyłącznie SZE wg ISO 

50001:2018 

 20.05.2020 ŚRODA 

1.  900-915 Wprowadzenie do seminarium 

2.  915-1000 
Wymagania prawne w zakresie efektywności energetycznej oraz obowiązkowych 

audytów energetycznych 

3.  1000-1045 
Struktura systemu zarządzania energią i  definicje w normie PN-EN ISO 50001:2018 

(Wprowadzenie, p. 1 i 3 normy ISO 50001:2018) 

 1045-1100 Przerwa 

4.  1100-1145 
Kontekst organizacji, strony zainteresowane oraz ich potrzeby i oczekiwania 

(p. 4.1, 4.2) 

5.  1145-1215 
Określanie granic i możliwości zastosowania systemu zarządzania energią 

(p. 4.3, 4.4.) 

6.  12151245 Przywództwo i zaangażowanie, polityka energetyczna (p. 5.1, 5.2) 

 1245-1315 Przerwa 

7.  1315-1345 Role, obowiązki i władza w organizacji  (p. 5.3) 

8.  1345-1500 Ryzyka i szanse, działania odnoszące się do ryzyk i szans (p. 6.1) 

 21.05.2020 CZWARTEK 

9.  900-930 Cele i szczegółowe cele energetyczne (p.6.2) 

10.  930-1100 
Przegląd energetyczny (w tym metodyka) i ustalanie obszarów znaczącego 

wykorzystania energii (p. 6.3) 

 1100-1115 Przerwa 

11.  1115-1200 Wskaźniki wyników energetycznych ( w tym metodyka) (p. 6.4)  

12.  1200-1245 Energetyczna linia bazowa (p. 6.5) 

  1245-1315 Przerwa 

13.  1315-1400 Planowanie zbierania danych energetycznych (p. 6.6) 

14.  1400-1430 
Podsumowanie seminarium, dyskusja, ustalenie tematyki i szczegółów dla Klubu 

Pełnomocnika poświęconego części 2 normy PN-EN ISO 50001:2018 



 

Ramowy program zajęć drugiej części w dniach 24-25 czerwca 2020 

 

 
 

Lp. Godziny 
Ramowy program zajęć (wszystkie punkty dotyczą wyłącznie SZE wg ISO 

50001:2018 

 24.06.2020 ŚRODA 

1.  900-915 Wprowadzenie do seminarium 

2.  915-1000 Zasoby, kompetencje (p 7.1, 7.2) 

3.  1000-1045 Świadomość, komunikacja (p.7.3, 7.4) 

 1045-1100 Przerwa 

4.  1100-1145 Udokumentowane informacje (p. 7.5) 

5.  1145-1245 Planowanie i sterowanie działaniami operacyjnymi  (p. 8.1) 

 1245-1315 Przerwa 

6.  1315-1400 Projektowanie (p. 8.2) 

7.  1400-1500 Nabywanie (p. 8.3) 

 25.06.2020 CZWARTEK 

8.  900-1045 Monitorowanie, mierzenie, analiza i ocena wyniku energetycznego (p.9.1) 

 1045-1100 Przerwa 

9.  1100-1200 Audyt wewnętrzny (p. 9.2)  

10.  1200-1245 Przegląd zarządzania (p. 9.3) 

  1245-1315 Przerwa 

11.  1315-1400 Niezgodności i działania korygujące  (p. 10.1) 

12.  1400-1430 Ciągłe doskonalenie (p. 10.2) 

13.  1430-1500 Podsumowanie seminarium 


