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  Poszukiwanie nowych możliwości oszczędzania  -  interesem każdej Organizacji ! 
 

 
 

 
 

 

 
W obecnej sytuacji rynkowej z powodu ciągłego wzrostu kosztów 

prowadzenia działalności gospodarczej istotne znaczenie może mieć 
poszukiwanie nowych obszarów oszczędności. Szczególnie  
w ostatnim czasie obserwuje się znaczące podwyżki cen energii, 
które bezpośrednio wpływają na poziom cen towarów i usług  
we wszystkich sektorach gospodarczych. W interesie każdej 
organizacji – niezależnie od jej wielkości i profilu prowadzonej 
działalności, jest znalezienie takich rozwiązań i metod, które 
zagwarantują efektywne zarządzanie zasobami energetycznymi, 
pozwalającymi zapewnić konkurencyjność na rynku. Żeby  
to osiągnąć, koniecznym jest zastosowanie odpowiednich narzędzi – 
z jednej strony przystępnych we wdrażaniu i utrzymywaniu,  
a z drugiej zapewniających skuteczne osiągnięcie korzyści 
finansowych.  System zarządzania energią jest idealnym narzędziem 
umożliwiającym racjonalne gospodarowanie zasobami 
energetycznymi. 

 
 
    Informacje ogólne: 
 

• ISO 50001 to standard umożliwiający ustanowienie systemu  
i procesów niezbędnych do osiągnięcia poprawy efektywności 
energetycznej. Sprawnie funkcjonujący system optymalnego 
zarządzania energią pozwala na znaczne obniżenie kosztów  
i redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz ułatwia 
spełnienie  wymagań ustawowych (Ustawa o Efektywności 
Energetycznej oraz Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie efektywności końcowego 
wykorzystania energii i usług energetycznych). 
System Zarządzania Energią ISO 50001 jest odzwierciedleniem 
najlepszych praktyk z zakresu zarządzania energią, opiera się  
na sprawdzonych w środowisku międzynarodowym 
standardach i inicjatywach.  

• Możliwe jest zintegrowanie SZE z dotychczas 
funkcjonującymi systemami zarządzania.  

• System został stworzony na tyle elastycznie, by odpowiadać 
uwarunkowaniom każdej organizacji - bez względu na jej 
rozmiar, branżę lub charakter prawny. Jest to doskonały sposób 
osiągania ekonomicznych i organizacyjnych celów.  
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Korzyści: 

 

• przejrzystość zużycia i użytkowania energii 

• obniżenie zużycia energii i jej kosztów 

• zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych 

• ciągłe doskonalenie wydajności energetycznej   

• realizacja celów energetycznych 

• zabezpieczenie dostępności zasobów energii 

• zmniejszenie ryzyka operacyjnego i finansowego 

• spełnienie regulacji prawnych 

• wczesne wykrywanie i korekcja znaczących zmian 
poprzez ciągłe monitorowanie 

 
Zgodność i wartość dodana 

 
Niezależne i fachowe oceny systemów zarządzania 
dostarczają najwyższemu kierownictwu dowody, że system 
spełnia wymagania norm. Jednak ważniejsze jest 
ukierunkowanie auditu na ocenę zdolności ustanowionego 
system zarządzania do osiągania zamierzonych wyników. 
Kompetentna, bezstronna jednostka certyfikujące wskaże 
obszary doskonalenia oraz wesprze proces podejmowania 
decyzji. 

 
 
 

DQS Polska sp. z o.o.            01/2016 
Członek Grupy DQS Holding GmbH 
                                                                       

Kontakt: 
 

DQS Polska sp. z o.o. 
ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa 

Tel. +48 22 39 58 810 
biuro@dqs.pl   

 

  Opcjonalnie:                                                                                                                 
Audit wstępny 

 
 

Pierwszy etap 
auditu                          

certyfikacyjnego 
 
 

Drugi etap auditu                                                                                                            
certyfikacyjnego 

 
 

Ocena systemu                                                                                                                
i wydanie 

certyfikatu 
 
 

Pierwszy audit 
nadzoru                                                                                                                              

(w 1 roku ważności 
certyfikatu) 

 
 

Drugi audit 
nadzoru                                                      

(w 2 roku ważności 
certyfikatu) 

 

Audit ponownej 
certyfikacji                                                                                                    

(w 3 roku ważności 
certyfikatu) 
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