HARMONOGRAM SZKOLENIA
Szkolenie jest akredytowane przez Urząd Dozoru Technicznego, nr akredytacji: OZE-A/22/00101/20

[kod nazwy: 2.5. PCP-UDT] Szkolenie przypominające do UDT z systemów energetycznych w zakresie
pomp ciepła
Celem szkolenia jest zaktualizowanie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu instalacji pomp ciepła.
Dla kogo szkolenie ? Dla osób którym kończy się ważność certyfikatu Instalatora Pomp Ciepła wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT).
W związku z tym prosimy o sprawdzenie do kiedy jest ważny Państwa certyfikat oraz zapraszamy na zapisanie się na jednodniowy kurs
przypominający w terminie umożliwiającym złożenie wniosku o wydłużenie ważności certyfikatu na maksymalnie 30 dni przed upływem terminu
jego ważności.
Zgodnie z art. 139 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r. poz. 478, z późn. zm.), certyfikat
potwierdzający posiadanie przez instalatora kwalifikacji do instalowania danego rodzaju instalacji odnawialnego źródła energii jest ważny przez
okres 5 lat.
Po ukończeniu szkolenia uczestnik:
Uzyskuje dopuszczenie do przedłużenia ważności certyfikatu UDT. Wniosek należy złożyć najpóźniej w terminie 30 dni przed dniem upływu ważności
certyfikatu.
Ważność certyfikatu może zostać przedłużona na okres kolejnych 5 lat, jeżeli instalator:
✓ spełnia warunki wydania certyfikatu określone w art. 136 ust. 3 lub 4 ustawy;

✓ ukończył, w terminie 12 miesięcy poprzedzających dzień upływu ważności certyfikatu szkolenie przypominjące,
✓ zainstalował, poddał modernizacji lub utrzymuje w należytym stanie technicznym co najmniej pięć mikroinstalacji, małych
instalacji lub instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600kW.

Niespełnienie powyższych warunków będzie skutkowało utratą certyfikatu i koniecznością powtórzenia kompleksowego szkolenia oraz
egzaminu w Urzędzie Dozoru Technicznego.

Prowadzący Forma
organizacji

Czas
trwania

Temat zajęć
Dzień 1 [piątek]

Imię i nazwisko

Zajęcia
teoretyczne
realizowane
online (transmisja
na żywo) lub
stacjonarnie

od godz.:
09.00 do
godz.: 17.00

POMPY CIEPŁA:
-PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU UDT
-SZKOLENIE PRZYPOMINAJĄCE DO UDT *
1.Zagadnienia ogólne: dokumenty odniesienia dotyczące stosowania pomp ciepła
2.Podstawowe właściwości fizyczne iż zasady działania pomp ciepła
3.Rodzaje i charakterystyka źródeł dolnych
4.Pompy cieplne stosowne w instalacjach ogrzewania i chłodzenia
5.Zasoby doboru instalacji z pompami ciepła
6.Czynności związane z montażem instalacji pomp ciepła
7.Czynności związane z modernizacją i utrzymaniem w należytym stanie technicznym pomp
ciepła
8.Przygotowanie do egzaminu UDT:
8.1. Utrwalenie wiedzy z całego cyklu szkoleniowego
8.2. Przygotowanie do egzaminu organizowanego przez Urząd Dozoru Technicznego
(rozwiązywanie zadań w formie testów oraz omówienie problematycznych zagadnień
w ramach pytań otwartych)
8.3. Panel dyskusyjny
8.4. Konsultacje indywidualne/ dodatkowe dla grupy
*WIĘCEJ INFORMACJI na stronie:
https://www.udt.gov.pl/faq/faq-oze#faqnoanchor
https://udt.gov.pl/certyfikacja-instalatorow-oze

https://udt.gov.pl/certyfikacja-instalatorow-oze/uzyskanie-certyfikatu-na-podstawie-egzaminu
https://udt.gov.pl/certyfikacja-instalatorow-oze/przedluzenie-waznosci-certyfikatu-krok-po-kroku

