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Regulamin 

Kursu pt.: Akademia Kompetencji - Energy Efficiency Manager  

(Menedżer ds. Efektywności Energetycznej w przedsiębiorstwie) 

 

1. Akademia Kompetencji - Energy Efficiency Manager (Menedżer ds. Efektywności 

Energetycznej w przedsiębiorstwie) w skrócie EE Manager jest realizowana przez  

TÜV NORD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Mickiewicza 29. 

 

2. EE Manager jest dedykowana osobom przygotowujących się do roli  

Osoby Odpowiedzialnej za poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa  

i wdrożenie oraz utrzymanie Systemu Zarządzania Energią zgodnego z normą  

ISO 50001:2018. 

 

3. EE Manager składa się z trzech modułów tematycznych: 

I. Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią według ISO 50001:2018 

II. Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie według ISO 50001:2018 w ujęciu 

praktycznym 

III. Lider efektywności energetycznej w organizacji. 

 

4. Cena EE Manager wynosi 3400 zł netto i obejmuje: 

a. Udział we wszystkich modułach tematycznych 

b. Wyżywienie w trakcie szkolenia stacjonarnego 

c. Materiał szkoleniowy w wersji elektronicznej 

d. Wydanie certyfikatów i/lub zaświadczeń po każdym z modułów 

e. Egzamin końcowy 

f. Wydanie certyfikatu ukończenia Akademii Kompetencji z tytułem  

Menedżer ds. Efektywności Energetycznej w przedsiębiorstwie. 

 

5. Terminy poszczególnych modułów tematycznych pokrywają się z regularnymi szkoleniami 

na dany temat i zamieszczone są w harmonogramie szkoleń.  

 

6. Warunkiem ukończenia EE Manager jest uczestnictwo we wszystkich trzech modułach 

tematycznych w terminie 24 miesięcy od ukończenia pierwszego modułu i uzyskanie 

pozytywnego wyniku na egzaminie.   

 

7. Do egzaminu potwierdzającego nabycie kompetencji w ramach EE Manager należy 

podejść  

nie później niż do 3 miesięcy od ukończenia ostatniego modułu tematycznego.  

 

8. Istnieje możliwość uczestniczenia w pojedynczych modułach tematycznych lub podejścia  

do samego egzaminu, jeśli osoba zainteresowana uczestniczyła w danym szkoleniu 

organizowanym przez TNP nie dawniej niż 24 miesiące. W tym przypadku cena za 

egzamin i pojedynczy moduł tematyczny wynosi: 

 

I. Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią wg. ISO 50001:2018 –  

1290 zł netto 

II. Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie wg. ISO 50001:2018 w ujęciu praktycznym – 

990 zł netto 
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III. Lider efektywności energetycznej w organizacji –  

1190 zł netto 

 

W przypadku podejścia do samego egzaminu końcowego, którego warunkiem jest 

odbycie i zakończenia wszystkich modułów tematycznych cena za sam egzamin wynosi 

500 zł netto. 

 

9. Po odbyciu wszystkich modułów i uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik 

otrzymuje certyfikat zaświadczający nabycie określonych kompetencji.  

 

 

W kwestiach nieujętych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor Pionu Wsparcia 

Biznesu TÜV NORD Polska Sp. z o.o. 

 

W przypadku uczestniczenia w jednym z wymienionych szkoleń organizowanym przez TNP 

dawniej niż wskazany przedział czasu, Dyrektor Pionu Wsparcia Biznesu TNP może podjąć 

decyzję o wliczeniu szkolenia do procesu (uczestnik nie będzie musiał w nim uczestniczyć 

ponownie) o ile zakres merytoryczny i status przywołanych norm i przepisów jest zgodny  

z aktualnym. 

 


