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Auditor Wiod ący wg ISO 50001  
(system zarządzania energią) 

Kurs zapewnia uczestnikom zestaw umiejętności do oceny, monitorowania i poprawy 
efektywności Systemu Zarządzania Energią (EnMS) w organizacji. Kurs opiera się  na 
zasadach i praktykach skutecznego zarządzania systemami kontroli procesu zgodnie z normą 
ISO 19011:2002. Celem kursu jest dostarczenie cennych wskazówek poprzez ukazanie 
praktycznych doświadczeń w planowaniu, realizacji i raportowaniu auditów systemu 
zarządzania energią. Program, będący połączeniem teorii i praktyki, wykładów i ćwiczeń, 
pozwoli kursantom zapoznać się z procedurą tego typu auditu. Ten kurs pozwoli Twoim 
auditorom wiodącym w pełni zrozumieć ich role oraz nabyć umiejętności jakich potrzebują, 
aby prowadzić audity w sposób jak najbardziej skuteczny. 

Cele szkolenia: 

Po ukończeniu kursu uczestnicy będą umieli: 

• Opisać cele Systemu Zarządzania Energią, 
• Zinterpretować wymagania ISO 50001 w kontekście auditu, 
• Wyjaśnić rolę auditora w procesie planowania, kierowania, raportowania auditu 

systemy zarządzania energią zgodnie z normą ISO 19011:2002, 
• Sprecyzować i przedstawić wyniki auditu, 
• Zarządzać z sukcesem komunikatami i wywiadami odnośnie auditu, 
• Sporządzić zwięzły raport z auditu, 
• Prowadzić spotkania otwierające, zamykające i kontynuujące audit. 

Kto powinien uczestniczyć: 

• MenedŜerowie/ Koordynatoczy odpowiedzialni za proces Zarządzania Energią, 
• Kierownicy Fabryk, 
• MenedŜerowie ds. Jakości i Ochrony Środowiska, 
• Pracownicy, odpowiedzialni za poprawę efektywności energetycznej, 
• Konsultanci, 
• Auditorzy wewnętrzni i zewnętrzni odpowiedzialni za audit praktyk ciągłości 

działania, 
• Osoby chcące inwestować w swój rozwój oraz współpracować z jednostkami 

certyfikującymi. 

Ocena uczestników: 

• ocena ciągła postępów uczestnika w zakresie wiedzy teoretycznej i praktycznej, 
• egzamin pisemny, 
• certyfikat ukończenia kursu auditora wiodącego wydany po zakończeniu szkolenia. 
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Korzyści: 

• dogłębne poznanie metod i technik, które pozwolą na skuteczniejsze auditowanie 
EnMS i umoŜliwi ą zarządowi podejmowanie trafnych decyzji na podstawie informacji 
uzyskanych z auditów, 

• ćwiczenie i doskonalenie umiejętności analitycznego myślenia, które jest atutem w 
czasach wysokiej konkurencji, 

• zapoznanie się z informacjami dotyczącymi podejścia, zasad, prawodawstwa i strategii 
auditorów zewnętrznych, co jest pomocne dla organizacji wdraŜających systemy 
zarządzania środowiskowego w przygotowaniu się do auditu certyfikującego, 

• zwiększenie kompetencji auditorów poprzez udział w uznawanym w Polsce i na 
świecie szkoleniu, 

• zdobycie certyfikatu auditora wiodącego jest dowodem na spełnianie wymagań 
szkoleniowych stawianych przez jednostki akredytujące personel. 

Wymagania: 

Nie ma Ŝadnych formalnych wymogów, jednakŜe zalecamy, aby uczestnicy dobrze rozumieli 
koncepcję zarządzania energią w ramach organizacji. 

Pozostałe informacje 

Szkolenie trwa 5 dni i jest prowadzone przez akredytowanych trenerów i audytorów 
wiodących firmy BSI Group Polska. Pięciodniowe szkolenie czyni z uczestników 
profesjonalistów w prowadzeniu auditów EnMS oraz utrwala w nich świadomość 
nieustannego rozwoju tej dziedziny. 

Miejsce szkolenia: 

BSI Group Polska 
ul. Królewska 16 
00-103 Warszawa 

Koszt szkolenia: 

Audytor Wiodący wg ISO 50001: 2 100 zł + 23% 
w koszt szkolenia wliczone zostały materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat 


