
Efektywność energetyczna

DEKRA – Zapewniamy Bezpieczeństwo 

Nasi eksperci realizują m.in. specjalistyczne audyty i szkolenia w obszarze polskich i unijnych wymagań prawnych, 
międzynarodowych standardów zarządzania energią oraz narzędzi, wspierających poprawę efektywności energetycznej.

Od 90 lat DEKRA wspiera przedsiębiorstwa na całym świecie w zakresie 
jakości, bezpieczeństwa i rozwoju.

Międzynarodowa norma ISO 50001 określa wymagania dla wdrożenia i ciągłego rozwijania systemu zarządzania energią 
w zakresie wydajności energetycznej, zużycia i konsumpcji energii. Są one szczególnie ważne w energochłonnych gałęziach 
przemysłu lub w sytuacji, gdy działalność organizacji przyczynia się do zwiększenia poziomu emisji gazów cieplarnianych.

DEKRA posiada akredytację niemieckiej jednostki DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) w zakresie certyfikacji systemu 
zarządzania energią (SZE) wg ISO 50001.

Certyfikaty ISO 50001

Audyt energetyczny polega na zbadaniu stanu obecnego i identyfikacji nieefektywnych procesów, urządzeń itp. Posiadając  
tę wiedzę, przedsiębiorstwo może zaplanować i wdrożyć zmiany, które doprowadzą do lepszego wykorzystania energii  
– a w rezultacie do uzyskania oszczędności finansowych oraz usprawnień organizacyjnych i operacyjnych.

DEKRA realizuje audyty energetyczne (wg normy EN 16247), potwierdzające zgodność z dyrektywą 2012/27/UE (EED)  
oraz audyty zgodności z prawem środowiskowym (termomodernizacja). 

Audyty energetyczne



ZAPEWNIAMY 

BEZPIECZEŃSTWO

Pozostałe usługi DEKRA dla Państwa biznesu:

WROCŁAW
Plac Solny 20
Tel. +48.71.780-47-77 do 78
Fax +48.71.780-47-79

WARSZAWA
ul. Rzymowskiego 28
Tel. +48.22.654-43-10 do 11
Fax +48.22.890-00-73

POZNAŃ
ul. Św. Michała 43
Tel. +48.61.651-98-95
Fax +48.61.651-98-95

KRAKÓW
ul. Puszkarska 9
Tel./Fax +48.12.445-63-74
Tel./Fax +48.12.294-52-09www.dekra.pl

kontakt@dekra.pl

Grupa DEKRA w Polsce jest częścią międzynarodowego koncernu DEKRA SE z siedzibą w Stuttgarcie - światowego lidera 
bezpieczeństwa, usług dla przemysłu, certyfikacji systemów zarządzania, badań wyrobów, odbiorów technicznych, 
rzeczoznawstwa, nadzorów inwestycyjnych i rozwoju personelu.

Od blisko 20 lat spółki DEKRA działają również w Polsce, łącząc doświadczenie ok. 800 ekspertów, inżynierów, rzeczoznawców 
i audytorów różnych branż i dziedzin. Biura DEKRA znajdziecie Państwo we Wrocławiu oraz w Warszawie, Krakowie i Poznaniu; 
zasięg naszej działalności obejmuje cały kraj.

Certyfikaty i raporty sygnowane przez DEKRA są szeroko rozpoznawalne w Polsce, Europie i na świecie.

DEKRA - łączymy wiedzę, doświadczenie i jakość

 > Badania, audyty i certyfikacja wyrobów, materiałów i systemów

 > Usługi techniczne, inspekcje i kontrole

 > Bezpieczeństwo procesowe / przeciwwybuchowe

 > Zarządzanie inwestycjami budowlanymi  
(od organizacji i projektowania, poprzez realizację, odbiór i użytkowanie)

 > Rzeczoznawstwo samochodowe i zarządzanie flotą

 > Audyty dostawców i standardów firmowych, badania Mystery Shopping

Zgodnie z dyrektywą 2012/27/UE (EED), wszystkie przedsiębiorstwa niebędące MŚP, które nie 
posiadają certyfikowanego systemu zarządzania energią, powinny co 4 lata przeprowadzać 
za pośrednictwem niezależnych ekspertów audyt energetyczny.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu, aktualnej wiedzy specjalistycznej oraz nowoczesnych metodach rozwoju kompetencji, 
DEKRA prowadzi szkolenia oraz programy certyfikacji osób w obszarze efektywnego zarządzania energią.

Szkolenia eksperckie, certyfikacja osób


