
FORUM EFEKTYWNEGO 
ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

15 listopada 2022

Katowice, Biuro Centrum, ul. Mickiewicza 29

Zmiany na rynku nośników energii, galopujące ceny oraz 
sytuacja geopolityczna sprawiły, że obecnie zarządzanie 
energią staje się jednym z kluczowych elementów 
biznesu i jego rozwoju. 

Efektywność energetyczna procesów, urządzeń, 
budynków, jak i całych organizacji może decydować 
o konkurencyjności firmy. W jaki sposób skutecznie 
zarządzać energią? 

Jak poprawiać efektywność energetyczną? 
O wyzwaniach, barierach, ale również szansach 
w zarządzaniu energią porozmawiamy w gronie 
najwyższej klasy ekspertów.

Zapraszamy serdecznie!



FORUM EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ            

9:00 Rejestracja uczestników 

10:00 Otwarcie Forum
Mariusz Gołąb, TÜV NORD Polska

10:15 Wyzwania zarządzania energią w kontekście rosnących cen, sytuacji geopolitycznej i bezpieczeństwa 
energetycznego.
Paweł Karpiński, WISO Group

11:00 Efektywność energetyczna w każdym procesie. Czas na wyjście ze schematów?
Magdalena Gawarecka, MSG Vexillo

11:30 Przerwa kawowa

11:45 Bariery i wyzwania przedsiębiorcy produkcyjnego w zakresie efektywności energetycznej.
Jacek Winiarczyk, Smart Energy 

12:15 Jak za pomocą białych certyfikatów poprawić efektywność energetyczną?
Tomasz Śliwiński, Efektywniej

12:45 Meterning – inteligentna odpowiedź na ograniczenia poboru mocy.
Dr inż. Piotr Kolasa, LIBRE Foundation

13:15 Obiad

14:15 Energia, pieniądze i środowisko – panel dyskusyjny ekspertów.
Moderator: Mariusz Gołąb, TÜV NORD Polska

15:30 Poprawa efektywności energetycznej w oparciu o ISO 50001 i EMAS w praktyce.
Andrzej Ociepa, Modus

16:00 Przerwa kawowa

16:15 Beyond Energy Efficiency. Trendy i ewolucja podejścia do efektywności energetycznej.
Marcin Trojnacki, EnMS Polska

16:30 W poszukiwaniu alternatywnych źródeł energii.
Paweł Bury, BP Innovation

17:00 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Mariusz Gołąb
tel.: 603 890 664
eko@tuv-nord.pl

Arkadiusz Kiedroń
tel: 695 301 036
eko@tuv-nord.pl

Szczegółowych informacji o spotkaniu udzielają:



FORUM EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ 
15.11.2022, Katowice, Biuro Centrum, ul. Mickiewicza 29

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Pełna nazwa 
Ulica 
i numer

Kod i  
miejscowość

NIP Telefon 

Lp. Nazwisko i imię uczestnika e-mail Cena

1.

2.

Razem

Cena udziału w spotkaniu wynosi 

299 zł + 23% VAT/os. i obejmuje 
udział w Forum, przerwy kawowe, 
obiad, upominek reklamowy, 
materiały szkoleniowe.

TÜV NORD Polska Sp. z o. o. 
zastrzega sobie prawo do odwołania 
lub przełożenia terminu konferencji 
z przyczyn od siebie niezależnych 
oraz nie ponosi odpowiedzialności 
za koszty poniesione z powodu 
jego odwołania. W przypadku 
odwołania przez TNP konferencji 
uczestnicy otrzymują pełen zwrot 
wniesionej opłaty.

Od 7 dni przed konferencją zarówno 
TNP jak Zamawiający przyjmuje, 
iż brak pisemnej rezygnacji jest 
automatycznym potwierdzeniem 
wzięcia udziału w seminarium 
z koniecznością opłaty 100 % 
wartości ceny. Zgłoszenia prosimy 

przesyłać na adres e-mail  
eko@tuv-nord.pl 

D a t a  i  p o d p i s  o s o by  u p o wa ż n i o n e jP i e c z ę c  f i r m o wa

*Prosimy o dokonanie zaznaczenia

□ Wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a, b Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych z dnia 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L 119, str. 1 dalej „RODO”) przez 
Administratora spółkę: TÜV NORD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, pod adresem 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29, numer KRS 118633, 
do celów realizacji usługi szkoleniowej przez okres jej realizacji oraz upływu terminu roszczeń z niej wynikających. Dane kontaktowe inspektora ochrony 
danych: iod@tuv-nord.pl.
□ Zostałem/am poinformowany/a o prawie do: dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, ich przeno-
szenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie, zgodnie z RODO poprzez bezpośredni kontakt z Admi-
nistratorem. Zostałem poinformowany, że Administrator prowadzi operacje przetwarzania moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji 
usługi szkoleniowej oraz że dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcą, nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji między-
narodowej i nie podlegają profilowaniu. Zostałem/am poinformowany/a o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w tym adresu poczty elektronicznej) celem otrzymywania  informacji handlowych od 
TÜV NORD Polska w rozumieniu ustawy z 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wyrażam również zgodę na otrzymywanie informacji 
handlowych drogą elektroniczną.
□ Podane w niniejszym formularzu dane osobowe zostały podane dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą.
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