Enterprise Europe Network
przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie
oraz Kancelaria Polowiec i Wspólnicy Sp. j.
zapraszają do udziału w szkoleniu nt.:

„Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwie”
Szkolenie skierowane jest do wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych tematyką poprawy efektywności energetycznej.
Celem jest przybliżenie korzyści oraz obowiązków dla przedsiębiorców wynikających z ustawy o efektywności energetycznej.
Szkolenie odbędzie się w dniu 5 czerwca 2018 roku o godz. 10.00 w siedzibie IPH w Krakowie przy ul. Floriańskiej 3, II p.
Program szkolenia:

9:50 - 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 -10:10 Prezentacja działań Ośrodka Enterprise Europe Network przy IPH w Krakowie.
10:10 -11:40 Część I: System wsparcia efektywności energetycznej
• Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy o efektywności energetycznej
• Świadectwa efektywności energetycznej
• Rozliczenie obowiązku - realizacja przedsięwzięcia, świadectwa, opłata zastępcza - co, kiedy, ile, jak?
• W jakich terminach rozliczać obowiązek - po roku, dwóch a może trzech?
• Odbiorca energochłonny w świetle ustawy o efektywności energetycznej
• Możliwość zgłoszenia zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej
do przedsiębiorstwa energetycznego – art. 15 Ustawy o efektywności energetycznej
• Audyt efektywności energetycznej przedsiębiorstw czym się różni od audytu energetycznego?
• Odpowiedzialność i kary za niedopełnienie obowiązków
11:40-11:55 Przerwa kawowa
11:55- 13:30 Część II: Audyt energetyczny
• Kogo dotyczy obowiązek wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa - które przedsiębiorstwa
i do kiedy bezwzględnie muszą przeprowadzić audyt energetyczny?
• Jaki powinien być szczegółowy zakres audytu?
• W jakiej formie należy przygotować audyt energetyczny oraz jakie dokumenty i w jakim terminie
przekazać do weryfikacji Prezesa URE?
• Jakiej wysokości kara grozi za niewykonanie audytu?
• Przez jaki okres czasu audytowana firma jest zobowiązana do przechowywania danych związanych
z audytem energetycznym i w jakim zakresie mogą one być kontrolowane?
• Kto może wykonywać audyty energetyczne przedsiębiorstwa zgodnie z Ustawą o efektywności
energetycznej?
• Audyt energetyczny czy system zarządzania energią?
13:30-14.00 Lunch
14:00-15:00 Część III: Zasady ubiegania się o „białe certyfikaty”
• Przesłanki uzyskania białego certyfikatu.
• Wartość białego certyfikatu
• "Rodzaje" białych certyfikatów
• Audyt efektywności energetycznej
• Wzór wniosku o białe certyfikaty
• Prawa majątkowe wynikające z białych certyfikatów
• Obrót białymi certyfikatami i prawami majątkowymi
Część IV: Zasady rozliczenia obowiązku
• Zakres przedmiotowy obowiązku
• Podmioty zobowiązane do umarzania białych certyfikatów
• Opłata zastępcza
• Zasady uwzględniania białych certyfikatów w taryfach
Prowadzący:
Mec. Beata Superson-Polowiec; radca prawny od 2000 r. Specjalizuje się w dziedzinie prawa cywilnego, gospodarczego, energii
i paliw. Ekspert w dziedzinie kontraktów handlowych, posiadający bogate doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz obsłudze
grup kapitałowych. Doradca i negocjator wielu kluczowych projektów. Autorka wielu publikacji oraz ekspertyz.
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE
Temat: „Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwie”
miejsce: Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie, ul. Floriańska 3, sala II p.
termin: 5 czerwca 2018 roku, godz. 10.00
Proszę wypełnić czytelnie i przesłać na adres IPH w Krakowie: 31-019 Kraków, ul. Floriańska 3, tel.428-92-50;
e-mail: mrak@iph.krakow.pl

Informacje o uczestniku szkolenia:
imię.............................................................. nazwisko..............................................................................
stanowisko............................................................................. telefon........................................................
e-mail............................................................................... www.................................................................

Firma:
pełna nazwa firmy.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ulica.............................................................................................................................................................
kod pocztowy, miejscowość.....................................................................................................................
telefon............................................................................, fax......................................................................

wielkość firmy (proszę zaznaczyć właściwą używając symbolu „x”)
mikro 
mała 
średnia 
duża 

inne niż przedsiębiorstwo 

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU :
• Termin przyjmowania zgłoszeń – do wyczerpania miejsc
• Uwaga: ilość miejsc ograniczona !!!
• Udział jest bezpłatny

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie korespondencji drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz.1204, z późn. zm.).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym przez IPH, zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883, z późn. zm.).

…..…...................
Data
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...........................................................................
Podpis uczestnika
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