zaprasza do wzięcia udziału w XVI Ogólnopolskiej Konferencji

SYSTEMY ZARZĄDZANIA W ENERGETYCE
Jak co roku zapraszamy na konferencję poświęconą systemom zarządzania w energetyce i jak co roku
przygotowaliśmy dla uczestników urozmaicony program, poruszający aktualne wyzwania.
We wrześniu 2018 roku minął termin dostosowania systemów zarządzania do nowych wymagań norm
ISO 9001 oraz ISO 14001. Organizacje wdrożyły te nowe wymagania i przeszły pozytywnie audyty sprawdzające;
wiele z nich zrobiło to w ostatnim roku, wiele – mimo pozytywnego wyniku audytu – nie jest pewne, czy wdrożone
rozwiązania są optymalne, jak się mają do innych, które podejście może być wzorcem, a które odstaje od takiego
wzorca. Jest to więc dobra pora na podsumowanie wprowadzonych zmian, na pokazanie nowych rozwiązań, na ich
porównanie między sobą. W związku z tym w bieżącym roku postanowiliśmy zmienić formułę konferencji na
warsztatową. Pełnomocnicy przedstawią swoje rozwiązania, sposób spełnienia nowych i zmienionych wymagań w
swojej organizacji, przedyskutują to z ekspertami oraz specjalistami z innych firm, zajmującymi się systemami
zarządzania i na końcu wyciągną wnioski dotyczące potrzeby doskonalenia swoich systemów. Zapewniamy również
komentarz na temat najczęściej spotykanych sposobów spełnienia nowych wymagań – ze strony ekspertów oraz
audytorów jednostki certyfikacyjnej.
Warsztaty i dyskusje zajmą większą część konferencji, ale to nie oznacza rezygnacji z wykładów. W bieżącym roku
było kilka ważnych zmian w normach z obszaru zarządzania, m.in. ukazała się wreszcie nowa,
międzynarodowa norma dotycząca systemu zarządzana bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001,
która ma być kompatybilna z pozostałymi normami dotyczącymi systemów zarządzania. Czym się ostatecznie będzie
różnić od powszechnie stosowanej PN 18001, co wymagać będzie najwięcej pracy i co może sprawić najwięcej kłopotu –
o tym opowiedzą wykładowcy, którzy zajmują się przygotowaniem polskiego wydania ISO 45001.
Innym ciągle aktualnym tematem jest zarządzanie energią – tu również dopiero co ukazało się nowe wydanie
normy ISO 50001. Część różnic między wersją ISO 50001:2018 a ISO 50001:2011 wynika z wprowadzenia tej samej
struktury, co w innych normach, część ma związek ze specyfiką zarządzania energią. Jest to doskonałym pretekstem do
pokazania nie tylko, co się zmieniło w normie, ale również pokazania doświadczeń z wdrażania i funkcjonowania
systemów zarządzania energią. Pamiętajmy, że minął już kolejny rok i za trzy lata duże organizacje znów będą
musiały wykazać się audytem energetycznym – chyba, że będą mieć ISO 50001 lub odpowiednio przygotowany
system zarządzania środowiskowego.
Kolejna norma, która została zmieniona, to ważna dla wszystkich systemów ISO 19011 Wytyczne do
auditowania systemów zarządzania. Pokażemy zmiany w normie, a także podyskutujemy na temat doskonalenia
audytów wewnętrznych.
Będziemy chcieli poruszyć również kwestie związane z oceną dostawców – jak to można robić, jak to się
powinno robić. Staje się to coraz ważniejsze, nie tylko ze względu na wymagania najpowszechniejszych systemów
zarządzania: jakości, środowiskowego czy bhp, ale i coraz częściej wdrażanych systemów compliance lub wprost taka
potrzeba wynika z wymagań prawa.
Ważną kwestią dla pełnomocników jest sprawa wykazania przydatności systemów zarządzania – zasygnalizujemy
temat ich wykorzystania, głównie SZŚ, do spełnienia oczekiwań firm ubezpieczeniowych, co ma znaczenie
przy wyliczaniu składki za ubezpieczenie.
Jak co roku, swoimi doświadczeniami dzielić się będą przede wszystkim pełnomocnicy oraz praktycy, zajmujący się
utrzymaniem oraz doskonaleniem systemów zarządzania. Spotkanie jest również okazją do spotkania w gronie
„systemowców” z branży energetycznej i przedyskutowania problemów i wyzwań, z którymi się spotykają.
Dla stałych uczestników konferencji (posiadających „Karty stałego uczestnika”) przygotowana została niespodzianka.
Prosimy o wypełnienie i przesłanie na adres mailowy sekretariatu PF ISO 14000 skanu załączonej karty
zgłoszeniowej. W przypadku pytań prosimy korzystać z niżej podanego kontaktu:

Polskie Forum ISO 14000
ul. Pólnicy 29/9, 80-177 Gdańsk
tel. 58 719 75 78; 58 710 45 20; email: sekretariat@pfiso14000.org.pl

