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PROJEKT 

 

„Świadczenie usług systemowych 

KSU w zakresie zarządzania 

efektywnością energetyczną 

przedsiębiorstw” 

 

 

Tel. +48 32 330 07 65 

Tel. +48 32 230 93 98 

Tel. +48 32 270 72 33 

 

Fax +48 32 331 61 76 

 

  

http://www.agm-konsulting.pl/
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Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM od 1999 roku prowadzi działalność konsultingową na 

terenie całej Polski. Ponad 480 klientów - przedsiębiorstw polskich i zagranicznych zaufało 

nam w zakresie usług szkoleniowych i doradczych.  

Łącząc profesjonalną, wielodyscyplinarną wiedzę inżynierską z praktyczną i teoretyczną 

wiedzą dotyczącą zarządzania świadczymy usługi w następujących obszarach: 

 

- Projektowanie, wdrażanie i szkolenia w zakresie Systemów: 

• PN-EN ISO 9001:2009  - Jakość, również w Służbie Zdrowia, 

• PN-EN ISO 14001:2005, EMAS  - Środowisko, 

• PN-EN ISO 13485:2012  - Branża medyczna, 

• PN-N 18001:2004,  OHSAS 18001:2007  - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

• SQAS:2011 - Badanie Bezpieczeństwa i Jakości, 

• SCC:2011 - Zarządzanie Bezpieczeństwem, Zdrowiem i Środowiskiem, 

• PN-EN ISO/IEC 17025:2005  - Zarządzanie w Laboratorium 

• PN-EN ISO 15189:2008 – Zarządzanie w Laboratorium Medycznym 

• HACCP, PN-EN ISO 22000:2006, IFS Logistics,  IFS Food, BRC, Global Gap - 

Bezpieczeństwo Żywności 

• ISO/TS 16949:2009 - Specyfikacja technologiczna dla przemysłu 

motoryzacyjnego  

• PN-ISO/IEC 27001:2007 - Bezpieczeństwo Informacji  

• PN-EN ISO 22716:2009 - Produkcja kosmetyków   

• PN-EN 15038:2006 - Usługi tłumaczeniowe  

• PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011 - Wyroby Przeznaczone do Użycia w Przestrzeni 

Zagrożonej Wybuchem, 

• AS/EN 9100 - Jakość dla przemysłu lotniczego, 

• ISO 26000 - Społeczna odpowiedzialność, 

• ZKP - Zakładowa Kontrola Produkcji,  

• WSK – Wewnętrzny System Kontroli,  

• AQAP – System Publikacji Standaryzacyjnej NATO 

• RABC – Kontrola i Analiza Skażeń Biologicznych 

i inne standardy. 

- Przygotowanie organizacji do uzyskania znaku CE; 

- Doradztwo związane ze startem w Nagrodach Jakości (w tym EFQM); 

- Audity marketingowe, logistyczne i inne; 

- Pomoc przy opracowywaniu wniosków z funduszy dotacyjnych; 

- Doradztwo i nadzór w zakresie ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami; 

- Doradztwo i nadzór w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

- Doradztwo i nadzór w zakresie kadr; 

- Szkolenia otwarte i zamknięte z zakresu systemów zarządzania, ochrony środowiska, 

BHP i pierwszej  pomocy przedmedycznej. 

 

Nasi klienci certyfikowani byli m.in. w następujących jednostkach certyfikujących:  

DEKRA Certification Sp. z o.o., Germanischer Loyd Sp. z o.o., Polska Akademia Jakości CERT 

Sp. z o.o., BVQI- Bureau Veritas Certification, TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o., TÜV Nord 

Polska Sp. z o.o., TÜV Saarland, PRS SA, UDT - Urząd Dozoru Technicznego, TDT – 

Transportowy Dozór Techniczny, BSI Management Systems Polska Sp. z o.o., Zakład 

Systemów Jakości i Zarządzani RINA Poland Sp. z o.o. 

 

AGM jest akredytowanym wykonawcą Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w 

funduszach strukturalnych SPO WKP działanie 2.1 – Usługi Doradcze - Doradztwo w zakresie 

Jakości. Posiadamy wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP Katowice oraz do 

Krajowego Systemu Usług, który świadczy usługi wspierające polskich przedsiębiorców. Nasi 

doradcy są wpisani do bazy doradców CSR PARP mogących świadczyć usługi doradcze w 

zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu dla firm. W naszej firmie mamy wdrożony i 

certyfikowany przez DEKRA System Zarządzania Jakością zgodny z normą 

PN-EN ISO 9001:2008
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Poprawa efektywności energetycznej oraz racjonalne wykorzystywanie istniejących zasobów 

energetycznych, w perspektywie wzrastającego zapotrzebowania na energię, są obszarami do 

których Polska przywiązuje wielką wagę.  

 

Doświadczenia licznych krajów wskazują, że efektywność energetyczna, czyli ograniczanie 

energochłonności najróżniejszych procesów, jest najszybszym i najtańszym sposobem 

zmniejszania kosztów związanych z energią. Popularne powiedzenie głosi nawet, że najtańsza 

energia to ta niezużyta, zaoszczędzona. 

 

Zapraszamy do skorzystania z projektu doradczo-szkoleniowego „Świadczenie usług 

systemowych KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw” 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki (działanie 2.2.1.). 

 

W ramach projektu przedsiębiorstwa mogą skorzystać z usług doradczo-

szkoleniowych w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną 

dofinansowanych w 70% ze środków Unii Europejskiej.  

Projekt skierowany jest do przedsiębiorstw spełniających poniższe warunki: 

- należą do kategorii mikro lub małych przedsiębiorstw, 

- posiadają siedzibę na terenie województwa dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, 

mazowieckiego, opolskiego lub śląskiego, 

- zużywają rocznie nie mniej niż 250 GJ (69,44 MWh) energii  (w tym energii cieplnej, 

elektrycznej, mechanicznej i innej), 

- są uprawnione do skorzystania z pomocy de minimis, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji 

(WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu 

do pomocy de minimis, 

- nie korzystały z projektu pilotażowego „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w 

zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw”, współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 

Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. 

Cel projektu 

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności, rentowności i potencjału przedsiębiorstwa 

Klienta. Uzyskane wsparcie doradczo-szkoleniowe ma pomóc firmom w procesie 

przechodzenia ze skali mikro do poziomu małych przedsiębiorstw oraz z poziomu 

przedsiębiorstw małych do średnich 
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Realizacja projektu 

Projekt składa się z dwóch etapów: 

 

Etap I – obejmuje diagnozę oraz opracowanie Planu Poprawy Stanu Gospodarki 

Energetycznej przedsiębiorstwa, w tym w szczególności: 

- analizę stanu gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa, 

- opracowanie Planu Poprawy Stanu Gospodarki Energetycznej, 

- przeszkolenie pracowników przedsiębiorstwa w zakresie podstawowych zagadnień 

związanych z zarządzaniem efektywnością energetyczną przedsiębiorstw. 

 

Etap II - obejmuje doradztwo podczas wdrożenia zaleceń zawartych w ww. Planie. Realizacja 

projektu ma więc na celu w szczególności: 

- rozwój poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii, 

- optymalizację zużycia energii, 

- ograniczenie kosztów pozyskania energii, 

- poprawę systemu zarządzania energią przedsiębiorstwa. 

Korzyści: 

- obniżenie kosztów zużycia zasobów energetycznych poprzez efektywne ich 

wykorzystywanie, 

- zagwarantowanie zgodności z aktualnymi oraz przyszłymi wymaganiami prawnymi 

związanymi z efektywnością energetyczną, 

- poprawa wydajności organizacji poprzez zastosowanie rozwiązań technologicznych 

i organizacyjnych zwiększających efektywne korzystanie z zasobów energetycznych, 

- kreowanie wizerunku organizacji jako dbającej o ochronę środowiska, 

- podwyższenie świadomości wśród pracowników w zakresie kosztów energii. 

Finansowanie 

Etapy Cena usługi netto 
Cena usługi 

po dofinansowaniu netto 

Etap I 7 000 PLN 2 100 PLN 

Etap II 3 700 PLN 1 110 PLN 

Łączna kwota 10 700 PLN* 3 210 PLN* 

(Do powyższych cen  zostanie doliczona stawka podatku VAT według obowiązujących przepisów) 
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W przypadku zainteresowania wzięciem udziału w projekcie prosimy Państwa o uzupełnienie 

formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie go : 

- na adres : ksu5@agm-konsulting.pl  

- lub faxem na nr: 32 331 61 76 

- formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje na stronie:  
www.ksu5.agm-konsulting.pl                                                                                            

 

 

 

Z poważaniem 

Joanna Bryndza 

 

Tel. 32 230 93 98,   

GSM: 795 457 479,  
 

* Oferta ważna przez czas trwania projektu 

mailto:ksu5@agm-konsulting.pl
http://www.ksu5.agm-konsulting.pl/

