DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY, W CELU WYDANlA CERTYFIKATU DLA PERSONELU, Zf-oZENlE
EGZAMINU Z WYNIKIEM POZYTYWNYM ORAZ Ol(REŚLAJĄCY ZAKRES ZLOZONEGO EGZAMINU

KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA CHŁODNICTWA
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Na podstawieart.25 ust.3 pkt.4 ustawy zdnia 15 rnaja 2015 r. o substancjach zubożających
warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazaclr cieplaniarrych (Dz. U. poz, 88 1)
komisja stwierdza, ze:
Pan/Pani

złożyłl-az wynikiem poz}tywnym egzamin obejmLrjący częśćteoretycznąi częśćpraktyczną
potwierdzający wiedzę i urniejętIrości określor-re w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 17 grudnia
2015 r. w sprawie minimalrryclr wymagań dotyczących wyposażenia technicznego do prowadzenia

szkoleń

i

przeprowadzania egzanrinów, wiedzy teoretycznej

przeprowadzaj ącyclr egzanr i ny oraz pro lvadzącyc lr szko

l

en

i

doświadczenia praktycznego osób

ia, wyrnagań

dotyczących przeprowadzania egzaminów, a także vvzorow dokLtrnentu potwierclzającego
egzaminu z wynikiem pozytywnym, wniosku o wydanie certyfikatu i certyfikatów
dla personelu (Dz. U Poz.2317) w zakresie:
kategoria

L

a) sprawdzanie pod względem wyciekóu, slacjonarn.ych urządzeń chłodniczych, klinaryzac.ujnych i pomp
ciepła zawierających 3 kg lub więcej fltlorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych
oraz zawierających 6 kg lub więcej fluorolvanych gazow cieplarnianych lub sttbstancji kontrolou,anych yv

odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętllch systernach oraz
b) instalacja, konserwacja lub serwisowanie wszystkich stacjonarnych tlrządzeń chłodniczych,
klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających flttorowane 4azy cieplarniane lub substancje kontrolowane
oraz odzyskfluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowa.nych ze stacjonarnych i
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i egzami nacyj nej
Paweł Olszewski
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nazwisko Grzegorzlipiński
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Andrzei Sokulski
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