
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW 

 I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH 
OŚRODEK DOSKONALENIA KADR 

 w Szczecinie 







Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 
Mechaników Polskich jako organizacja 

pozarządowa w myśl postanowień 
swojego statutu, zajmuje się między 

innymi działalnością edukacyjną związaną 
z podwyższaniem, doskonaleniem i 

uzyskiwaniem kwalifikacji zawodowych w 
formach pozaszkolnych i szkolnych. 



Działalność edukacyjna 

Szkolenie dla 
uczniów w 
systemie 

pozaszkolnym 
potwierdzone 
dokumentacją 

SIMP 

Doradztwo zawodowe i 
doradztwo w zakresie 
modelu współpracy z 

przedsiębiorcami – 
pomoc i pośrednictwo w 
organizowaniu praktyk 

zawodowych i wycieczek 
do nowoczesnych miejsc 

pracy. 

Opracowywanie i 
opiniowanie 
programów 

nauczania pod kątem 
aktualnych potrzeb 

rynku 

Współpraca ze szkołami 
zawodowymi w zakresie 

popularyzowania nowych 
technologii (np. 

związanych z 
odnawialnymi źródłami 

energii, energetyką i 
przedsiębiorczością w 
szerokim rozumieniu 

Udział w 
egzaminach 
zawodowych 



SIMP w szczególności zajmuje się: 

 

przygotowaniem do sprawdzenia kwalifikacji i 
nadawania uprawnień energetycznych oraz 
przeprowadzaniem egzaminu przez Komisję 
Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki (URE)  

szkoleniem w zakresie urządzeń transportu bliskiego 
(UTB) i przygotowaniem do egzaminów wymaganych 
przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) lub 
Transportowy Dozór Techniczny (TDT) 

szkoleniem i egzaminem pozwalającym na uzyskanie 
certyfikatu UDT w zakresie instalacji, konserwacji lub 
serwisowanie stacjonarnych urządzeń chłodniczych, 
klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających SZWO 
oraz F – GAZY oraz SYSTEMY KLIMATYZACJI W 
POJAZDACH SILNIKOWYCH 

szkoleniem dla osób ubiegających się o certyfikat 
spawacza nadawany przez Urząd Dozoru 
Technicznego (UDT), Polski Rejestr Statków (PRS), 
TÜV, SIMP itp. 



UPRAWNIENIA 

Tzw. Sepowskie 

• E 

• D 

Cieplne 

• E 

• D 

Gazowe 

• E 

• D 



SZKOLENIA 

OZE SZWO I 
F-GAZY 

AZBEST 
CUMOWNIK 
PORTOWY 

HAKOWY / 
LUKOWY / 
SZTAUER 



KURSY 

SPAWANIA 

 

INSTALATORÓW 
OZE: 

FOTOWOLTAIKA; 

POMPY CIEPŁA; 

KOTŁY I PIECE NA 
BIOMASĘ 

OPERATOR/ 
KONSERWATOR 

WÓZKA 
WIDŁOWEGO 

OPERATOR / 
KONSERWATOR 

SUWNICY 

OPERATOR/ 

KONSERWATOR  
ŻURAWI 

OPERATOR/ 
KONSERWATOR  

PODESTÓW 
RUCHOMYCH 



 
 
 
 
 

SIMP ODK prowadzi kursy, instruktaże i szkolenia 
z zakresu: 

 
 • urządzeń, instalacji i sieci 

elektroenergetycznych, cieplnych 
i gazowych (szkolenia i egzaminy 
na uprawnienia w tym uprawnienia tzw. 
sepowskie do 1 kV); 



 
 
 
 
 

SIMP ODK prowadzi kursy i szkolenia z zakresu: 
 
 

 
 

• instalacji, konserwacji lub serwisowania stacjonarnych 
urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła 
zawierających SZWO oraz F – GAZY czyli substancje 
zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy 
cieplarniane oraz szkolenia w zakresie odzysku SZWO oraz 

     F –GAZÓW z SYSTEMÓW KLIMATYZACJI, w niektórych  
     POJAZDACH SILNIKOWYCH. 



 
 
 
 
 

SIMP ODK prowadzi kursy i szkolenia z zakresu: 
 

 

 

• obsługi i konserwacji urządzeń transportu bliskiego 
(UTB) wg wymagań Urzędu Dozoru Technicznego 
i Transportowego Dozoru Technicznego – cięgniki, 
suwnice, żurawie, podesty ruchome, dźwigi i wózki 
jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem 
podnoszenia; 

 



 
 
 
 
 

SIMP ODK prowadzi kursy i szkolenia z zakresu  

 

• spawania zgodnie z normą PN-EN ISO 9606-1 
w metodach: 111, 135, 136, 141 
i 311oraz wymagań UDT i PRS; 

 



 
 
 
 
 

SIMP ODK prowadzi kursy i szkolenia z zakresu:  

 

Odnawialnych Źródeł Energii na uprawnienia UDT: 

• SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE; 

• KOTŁY I PIECE NA BIOMASĘ; 

• POMPY CIEPŁA. 



 
 
 
 
 

SIMP ODK prowadzi kursy i szkolenia z zakresu:  

 

• ochrony środowiska, w tym gospodarki 
odpadami i ochrony przed hałasem; 



 
 
 

 
SIMP ODK prowadzi kursy, instruktaże i szkolenia 

z zakresu: 
 

 

 

• bezpieczeństwa i higieny pracy (szkolenia, 
oceny ryzyka zawodowego, minimalne 
wymagania bhp w zakresie użytkowania 
maszyn); 



 
 
 

 
 

SIMP ODK prowadzi:  

 

• doradztwo zawodowe odnośnie wymagań 
kwalifikacyjnych związanych z dopuszczeniem 
do pracy na określonych stanowiskach; 

 



 
 
 
 
 

SIMP ODK prowadzi szkolenia i kursy z zakresu: 
 

 

 

• zakładania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, ABC biznesu; 



 
 
 
 

 
 

SIMP ODK prowadzi kursy i szkolenia: 
 

 

 

• stosownie do potrzeb Zleceniodawcy. 



Komisja Kwalifikacyjna 

 

 

Przy Ośrodku SIMP działa  

Komisja Kwalifikacyjna  

powołana przez Urząd Regulacji Energetyki  
do sprawdzania wymaganych kwalifikacji 

energetycznych związanych z dopuszczeniem 
do pracy na określonych stanowiskach – 

Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 
kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 1997 
r. Nr 54, poz. 348 z późniejszymi zmianami). 

 

 

Sprawdzenie kwalifikacji polega na wykazaniu przez 
zdającego w drodze egzaminu ustnego wiedzy i 
umiejętności w zakresie eksploatacji urządzeń, 

instalacji i sieci, których dotyczy sprawdzana 
kwalifikacja. Wynik egzaminu może być pozytywny 
lub negatywny. Osoba, która uzyskała pozytywny 

wynik egzaminu sprawdzającego kwalifikacje, 
otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne.  

Świadectwa kwalifikacyjne uznawane są 
również w krajach Unii Europejskiej. 



Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 



 

EGZAMINY 

 
UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE: EKSPLOATACJA 

I DOZÓR W GRUPACH 1, 2, 3 

 – KAŻDY DRUGI CZWARTEK MIESIĄCA 
O GODZINIE 15:00 

 



• Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 
Mechaników Polskich 

Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP 

 ul. Sabały 11a, 71-341 Szczecin 

• Telefon: 91 44 20 007 Fax: 91 44 20 007 

• e-mail 1: odk.simp.szczecin@interia.pl 

 

KONTAKT 

mailto:odk.simp.szczecin@interia.pl

