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Adresaci szkolenia:  

 

Szkolenie skierowane jest szczególnie do osób, które:  

 zamierzają ubiegać się o uzyskanie tytułu certyfikowanego instalatora systemów 

fotowoltaicznych,  

 chcą zdobyć gruntowne przygotowanie do podjęcia pracy w zawodzie instalatora 

systemów fotowoltaicznych,  

 interesują się tematyką odnawialnych źródeł energii,  

 pragną poszerzyć wiedzę z zakresu prawidłowego montażu instalacji fotowoltaicznych, 

 planują rozszerzenie działalności firmy o technologie oparte o odnawialne źródła 

energii. 

 

Cel szkolenia:  

 

Celem szkolenia jest nabycie teoretycznej wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie 

montażu instalacji służących pozyskiwaniu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. 

Uczestnictwo w szkoleniu umożliwia przystąpienie do egzaminu przeprowadzanego przez 

Urząd Dozoru Technicznego i otrzymanie Certyfikatu Instalatora w zakresie OZE. Uczestnicy 

nabędą wiedzę na temat prawidłowego instalowania systemów fotowoltaicznych, 

wymagań organizacji stanowiska pracy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w zakresie 

eksploatacji i obsługi urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 1 kV oraz nabycie 

praktycznych umiejętności z zakresu projektowania, montażu, monitowania i eksploatacji 

systemów fotowoltaicznych, obsługi kamery termowizyjnej oraz w zakresie montażu obsługi, 

konserwacji, naprawy i przeglądów okresowych urządzeń i instalacji energetycznych.   

 

 

Program Szkolenia: 

 

Program szkolenia „Instalator systemów fotowoltaicznych” zostanie zrealizowany w trakcie 32 

godzin zegarowych. Dziennie odbywać się będzie 8 godzin zegarowych zajęć.  Szkolenie 

trwa cztery dni. W programie szkolenia przewidziane zostały zastępujące bloki tematyczne: 

 

Bloki tematyczne 
Liczba godzin 

teoretycznych 

Liczba godzin 

praktycznych 

Zagadnienia ogólne. Podstawy stosowania 

systemów fotowoltaicznych 
1 0 

Podstawowe właściwości fizyczne i zasady 

działania systemów fotowoltaicznych 
3 1 

Zasady doboru systemów fotowoltaicznych 5 2 

Montaż i regulacja instalacji systemu 

fotowoltaicznego 
4 3 

Wydajność systemów fotowoltaicznych 1 1 

Czynności związane z modernizacją i 

utrzymaniem systemów fotowoltaicznych 
2 1 
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Szkolenie z zakresu uprawnień elektrycznych 

do 1kV + egzamin zewnętrzny 
8 0 

Razem 24 8 

 

Organizacja: 

 

Szkolenia odbędą się w następujących terminach: 10.09-13.09.2020 r. 

  

Miejsce realizacji zajęć: Biznes Link Toruń, ul. Łokietka 5, 87-100 Toruń 
 

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 04.09.2020 r.: 
 faxem pod numerem telefonu 56 658 59 09. 

 mailowo pod adresem: szkolenia@fundacja-proeuropa.org.pl,  

 za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź osobiście pod adresem: ul. Warszawska 

4/7, 87-100 Toruń  

 za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych. 

Cena szkolenia: 1984,00 zł  

Płatność należy uiścić przed rozpoczęciem szkolenia. 

Zapewniamy:  

1. Kadrę trenerską  

2. Salę konferencyjną wraz z obsługą audiowizualną 

3. Wyżywienie  

4. Przerwy kawowe 

5. Ubezpieczenie 

6. Materiały biurowe i materiały powielane 

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu ze specjalistą ds. szkoleń pod 

numerem telefonu: 531 581 303. 

Szkolenie wystartuje w momencie zebrania 10 osobowej grupy. Organizator zastrzega sobie 

możliwość zmiany terminu, jeśli nie zbierze się minimalna liczba osób. 

Harmonogram: 

 

Data Godziny Tematyka zajęć 

10.09.2020 r. 900 - 1700 
Szkolenie z zakresu uprawnień elektrycznych do 

1kV + egzamin zewnętrzny. 

11.09.2020 r. 

 
900 - 1700 

Zagadnienia ogólne. Podstawy stosowania 

systemów fotowoltaicznych. 

Podstawowe właściwości fizyczne i zasady 

działania systemów fotowoltaicznych. 

mailto:szkolenia@fundacja-proeuropa.org.pl
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Zasady doboru systemów fotowoltaicznych. 

 

12.09.2020 r. 

 

900 - 1700 

Zasady doboru systemów fotowoltaicznych. 

Montaż i regulacja instalacji systemu 

fotowoltaicznego. 

13.09.2020 r. 

 
900 - 1700 

Montaż i regulacja instalacji systemu 

fotowoltaicznego. 

Wydajność systemów fotowoltaicznych. 

Czynności związane z modernizacją i utrzymaniem 

systemów fotowoltaicznych. 
 

Trenerzy: 

 

Trenerzy posiadają specjalistyczną wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie 

fotowoltaiki. Zajęcia teoretyczne poprowadzi absolwent Politechniki Wrocławskiej, który w 

swoim dorobku posiada liczne publikacje naukowe i wystąpienia konferencyjne, 

uprawnienia elektryczne G1 do 1kV E+D, certyfikat UDT instalatora OZE fotowoltaika, 

kolektory słoneczne, pompy ciepła, certyfikat firmy Viessmann i Hewalex  dotyczące 

systemów fotowoltaicznych, uprawnienia egzaminatora VCC z zakresu pomp ciepłą i 

systemów fotowoltaicznych. Zajęcia praktyczne odbywać się będą pod okiem trenera 

posiadającego certyfikat „Instalatora fotowoltaicznego” firmy Hewalex W swoim dorobku 

zawodowym posiada ponad pięcioletnie doświadczenie w instalacji systemów 

fotowoltaicznych. 

 

Doświadczenie Fundacji: 

 

Fundacja Gospodarcza Pro Europa oferuje na rynku szkoleń warsztaty edukacyjne, kursy 

zawodowe i szkolenia podwyższające kwalifikacje zawodowe oraz konferencje dla 

pracowników różnych instytucji, przedsiębiorstw, klientów powiatowych urzędów pracy                       

i podopiecznych ośrodków pomocy społecznej. Od 2002 roku przeprowadzaliśmy średnio 

ponad 250 szkoleń rocznie, co daje łącznie 3000 działań edukacyjnych. Realizowaliśmy 

szkolenia dla urzędów pracy w miejscowościach: Aleksandrów Kujawski, Będzin, Brodnica, 

Bydgoszcz, Bytów, Chełmno, Chojnice, Człuchów, Gdańsk, Gdynia, Giżycko, Golub Dobrzyń, 

Grudziądz, Inowrocław, Kartuzy, Konin, Kościerzyna, Kwidzyn, Lipno, Lębork, Nakło nad 

Notecią, Nowe Miasto Lubawskie, Mława, Mogilno, Piła, Oborniki, Radziejów, Rypin, Sępólno 

Krajeńskie, Słupsk, Starogard Gdański, Środa Wielkopolska, Świecie, Tczew, Toruń, Tuchola, 

Wąbrzeźno, Wągrowiec, Wejherowo, Złotów, Żnin, i środowisk o dużym znaczeniu dla regionu: 

Powiatowych Rad Rynku Pracy, Pracownicy samorządów powiatowych, korporacji 
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prawniczych, organizacji biznesowych, organizacji pozarządowych. Tematy warsztatów                      

i szkoleń obejmują m.in.: narzędzia polityki społecznej i aktywizacji zawodowej, ochronę 

danych osobowych , KPA i inne ustawy, komunikację, zarządzanie czasem i programy 

osobistej efektywności, szkolenia sprzedażowe, wąsko specjalistyczne szkolenia zawodowe 

takie jak mediacje społeczne, zarządzanie ryzykiem, czy marketing rynku pracy.  

Posiadamy certyfikat, jakości ISO 9001: 2015 nadany przez TÜV Rheinland, co pozwala 

mieć zaufanie do wysokiego poziomu naszych usług. 

 

 

 

 

 

 

 


