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_____________________________________________________________________________________________________________________ 
OŚRODEK RZECZOZNAWSTWA IRSEP wykonuje prace głównie z obszaru elektroenergetyki obejmujące: ■ opinie, doradztwo, ekspertyzy, ■ 
badania, pomiary i projekty w zakresie: ■ urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych ■ automatyki, napędów i energetyki przemysłowej ■ 

elektrowni, ciepłowni i odnawialnych źródeł energii ■ elektroniki, telekomunikacji i teleinformatyki. 

Szkolenie instalatorów w zakresie systemów fotowoltaicznych (PV) 

Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP w Bydgoszczy uzyskał akredytację szkolenia instalatorów OZE w zakresie 
systemów fotowoltaicznych (PV). 

Jednym z warunków uzyskania certyfikatu instalatora systemów fotowoltaicznych (PV) Urzędu Dozoru 
Technicznego jest odbycie szkolenia prowadzonego przez organizację posiadającą akredytację UDT. 

Szkolenia prowadzimy we współpracy z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. JJ 
Śniadeckich. Zajęcia odbywają się w salce szkoleniowej Oddziału Bydgoskiego SEP przy ul. Gotowskiego 6 
i w laboratorium UTP, a wykładowcami są naukowcy z UTP i inżynierowie – praktycy, 

Zajęcia prowadzimy w trybie stacjonarnym, z zachowaniem reżimu sanitarnego, w małych grupach,  ze 
względu na obostrzenia pandemiczne. Zajęcia odbywają się w ciągu 3 dni (z reguły czwartek – sobota): 

szkolenie podstawowe: część teoretyczn – 16 godzin dydaktycznych  i część praktyczna - 12 godzin 
dydaktycznych ; 

szkolenie uzupełniające: tylko część teoretyczna – 10 godzin dydaktycznych. 

Koszt szkolenia podstawowego – 1200,00 zł. netto (1476,00 z VAT). 

Koszt szkolenia uzupełniającego – 500,00 zł netto (615,00 zł z VAT). 

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie upoważniające do przystąpienia, w ciągu 12 
miesięcy, do ekzaminu prowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego. 

Najbliższe szkolenie podstawowe: 25-27 marca 2021r. 

Bliższych informacji udziela Dyrektor Ośrodka Rzeczoznawstwa SEP w Bydgoszczy mgr inż. Antoni Bigaj 
tel. 500 429 102  mail: rzeczoznawcy@bydgoszcz.sep.com.pl. 

Uwaga! Po zgłoszeniu mailowym osobie zainteresowanej zostaną przesłane 
szczegółowe informacje i  formularz zgłoszeniowy. 
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