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W celu ujednolicenia poziomu szkoleń, eks-
perci z całej Europy tworzący Komitet Edu-
kacyjny EHPA opracowali materiały szkole-
niowe. Tematyka szkoleń EUCERT w sposób 
kompleksowy ujmuje zagadnienia związane 
z pompami ciepła. Uczestnicy poza informa-
cjami z zakresu zasady działania i instalacji 
pomp ciepła oraz kontroli systemu, dobo-
ru i instalacji dolnego źródła ciepła (którego 
prawidłowe wykonanie w znaczący sposób 
wpływa na niezawodną pracę urządzeń) 
zdobędą wiedzę na tematy związane z mar-
ketingiem, analizą kosztów pompy ciepła, 
edukacją klienta. Certyfikowany instalator 
bez trudu przeprowadzi też ocenę miejsca in-
stalacji, nie będą mu obce również podsta-
wy elektryczne, systemy dystrybucji ciepła  
i integracji systemów hydraulicznych. 

Z uwagi na obszerny zakres materiału, od 
osób przystępujących do szkolenia wymaga 
się doświadczenia w instalowaniu pomp cie-
pła. Jest to niezbędne, aby zachowany zo-
stał wysoki standard systemu EUCERT jednoli-
ty dla całej Europy.
W pierwszym okresie szkolenia EUCERT  
w Polsce realizowane będą w Parku Nauko-
wo-Technologicznym Euro-Centrum w Katowi-
cach, który jest jedynym ośrodkiem spełniają-
cym wymagania EHPA w zakresie szkoleń.
Szkolenie pilotażowe dla trenerów odbyło się 
w marcu 2014 roku, a pierwsze szkolenia insta-
latorów rozpoczną się już w maju. Rejestracja 
na szkolenia odbywać się będzie bezpośred-
nio w PNT Euro-Centrum Katowice. Jeszcze w 
tym roku planowane jest przeszkolenie ponad 
120 instalatorów. W przyszłym roku przewidzia-

Ruszają szkolenia i certyfikacja EUCERT

Instalator  
pomp ciepła 
…z papierami

  Wprowadzenie i rozpowszechnianie stan-
dardu EUCERT w Polsce wspierają czołowe 
organizacje branżowe związane z techni-
ką grzewczą i pompami ciepła: Stowarzysze-
nie Producentów i Importerów Grzewczych 
(SPIUG), Polskie Stowarzyszenie Pomp Cie-

pła (PSPC) oraz Polska Organizacja Rozwo-
ju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC), któ-
ra jest Krajowym Koordynatorem programu 
szkoleń EUCERT i jako jedyna instytucja w kra-
ju może certyfikować instalatorów pomp cie-
pła w tym standardzie.

W celu podniesienia kwalifikacji instalatorów pomp ciepła, do Polski 
zostanie wprowadzony europejski system szkoleń i certyfikacji 
instalatorów pomp ciepła EUCERT. System ten jest międzynarodowym 
znakiem Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła EHPA, uznawanym  
w większości krajów Unii Europejskiej. Certyfikacja jest dobrowolna.

Szkolenia i certyfikat w praktyce – 
wymagania, egzamin, opłaty…
Wymagania 
– poświadczone doświadczenie zawo-
dowe, 
– uczestnictwo w szkoleniu EUCERT, 
– pozytywny wynik egzaminu, 
– praca jako instalator pomp ciepła.

Szkolenia: czas trwania to 5 dni =   
40 godzin (31 godzin zajęć teoretycz-
nych, 8 godzin zajęć praktycznych,  
1 h egzamin). 
Od 2015 system dwuetapowy: 2 dni 
szkolenia producent, 3,5 dnia szkolenia 
ośrodek szkoleniowy Eucert.
Szkolenia zakończone są egzaminem 
uprawniającym do otrzymania cer-
tyfikatu EUCERT. Certyfikat ważny jest 

przez 3 lata z możliwością odnowienia. 
Jednocześnie każdy certyfikowany in-
stalator zostanie wpisany do europej-
skiej bazy instalatorów pomp ciepła na 
stronie internetowej EHPA oraz PORT PC. 

Planowane opłaty za szkolenie  
i egzamin
Opłata za kurs: 
- 1350 zł lub 950 zł (z pomocą de mini-
mis) – EUCERT klasyczny od 2014 roku;
- 500 zł kurs „EUCERT podstawowy” lub 
1000 zł  kurs „EUCERT zaawansowany”  
– EUCERT dwutorowy od 2014 roku.
Opłata za egzamin i certyfikację: 120 zł.
Ponowna opłata za egzamin i certyfi-
kację: 150 zł.

http://www.instalreporter.pl
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-Technologicznym Euro-Centrum w Katowi-
cach, który jest jedynym ośrodkiem spełnia-
jącym wymagania EHPA w zakresie szkoleń. 
Pierwsze szkolenia instalatorów rozpoczynają  
się w kwietniu 2014 roku. Rejestracja na szko-
lenia odbywać się będzie bezpośrednio  
w PNT Euro-Centrum Katowice.
Krajowym Koordynatorem programu 
szkoleń EUCERT jest organizacja PORT 
PC, która jako jedyna instytucja w kra-
ju może certyfikować instalatorów pomp 
ciepła w standardzie EUCERT. Opracowano na podst. materiałów PORT PC.  

ne jest znaczne zwiększenie liczby ośrodków 
szkoleniowych EUCERT w Polsce.
PORT PC ma nadzieję, że certyfikowany in-
stalator pomp ciepła, będzie budził zaufa-
nie zarówno pośród klientów, jak i praco-
dawców. Świadczy o tym coraz większe 
zainteresowanie szkoleniami EUCERT wśród 
instalatorów i producentów pomp ciepła. 
Zwiększenie jakości wykonywanych instalacji 
może przyczynić się do masowego stosowa-
nia tych urządzeń w kraju.  

EUCERT w skrócie
Europejski System Szkoleń i Certyfikacji Insta-
latorów Pomp Ciepła (EUCERT) to program, 
którego celem jest ujednolicenie poziomu 
szkoleń dla instalatorów pomp ciepła w ca- 
łej Europie. EUCERT to wysoki standard, który 
pozwoli na podnoszenie jakości instalacji  
z pompami ciepła. Szkolenia dla instalatorów 
zakończone są egzaminem uprawniającym 
do otrzymania certyfikatu EUCERT uznawa-
nego we wszystkich krajach Europy, w któ-
rych działa program. 
Uczestnicy otrzymają obszerny podręcz-
nik opracowany przez ekspertów z całej Eu-
ropy tworzących Komitet Edukacyjny EHPA. 
Ponadto jako dodatkowe narzędzia każdy 
instalator otrzyma zestaw arkuszy kalkulacyj-
nych, będący uzupełnieniem zagadnień po-
ruszanych podczas szkolenia.

Szczegółowa tematyka szkoleń EUCERT
• Marketing
• Analiza kosztów – pompy ciepła
• Ekologia i środowisko
• Geologia, klimat i uregulowania prawne
• Budynki energooszczędne
• Zasada działania i szczegóły techniczne 
pomp ciepła
• Systemy dystrybucji ciepła i integracja sys-
temów hydraulicznych
• Dobór i instalacja dolnego źródła ciepła
• Tryb pracy i kontrola
• Przeprowadzanie 
oceny miejsca i in-
stalacji
• Instalacja pompy 
ciepła i osprzętu 
oraz kontrola sys-
temu
• Podstawy elek-
tryczne
• Edukacja klienta, 
gwarancja
• Serwis pompy 
ciepła
• Częste błędy  
i praktyczne do-
świadczenia
Szkolenia EUCERT 
realizowane będą 
w Parku Naukowo-
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ODDZIAŁ POZNAŃ
ul. Samotna 4, 61-441 Poznań

tel.: 61 830 03 52, faks: 61 830 21 21
e-mail: poznan@hydro-tech.pl

SIEDZIBA GŁÓWNA
ul. Zakładowa 4D, 62-510 Konin

tel.: 63 245 34 79, faks: 63 242 37 28
e-mail: hydro@hydro-tech.pl

ODDZIAŁ TRÓJMIASTO
Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia
tel.: 58 698 20 00, faks: 58 698 20 01

e-mail: gdynia@hydro-tech.pl

www.hydro-tech.pl | www.alpha-innotec.pl | www.SpecjalisciOdPompCiepla.pl

Sprawdź szczegóły na www.PromocjePompy.pl

Szczegółowy zakres 
szkoleń EUCERT
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