
Ogłoszenie o terminach egzaminów potwierdzających kwalifikacje instalatora odnawialnych 
źródeł energii 

 
Szanowni Państwo, 

 
Informujemy, że na podstawie art. 137 ust. 1. ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 
źródłach energii (Dz. U. z 2017r., poz. 1148, z późn. zm.) wyznaczono następujące terminy egzaminów 
potwierdzających kwalifikacje instalatora odnawialnych źródeł energii:  
 
 

Zakres egzaminu: systemy fotowoltaiczne (PV) 

 
Termin egzaminu: 07.05.2019 r., godz. 11.00 

 
Miejsce egzaminu: UDT w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa 
 
Zgłoszenia wraz z kopią zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, przeprowadzonego przez akredytowanego 

organizatora szkoleń, w zakresie wnioskowanego rodzaju odnawialnego źródła energii prosimy składać na 

załączonym formularzu nie później niż 14 dni przed terminem egzaminu do Oddziału UDT w Warszawie. 

Przypominamy, że z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje kolejność zgłoszeń. 

 

Opłaty za egzamin w wysokości 917,01 PLN prosimy wnosić na konto Oddziału UDT w Warszawie nr:  
14 1130 1017 0020 1214 7720 0033. 

 

Zakres egzaminu: systemy fotowoltaiczne (PV) 

 
Termin egzaminu: 09.05.2019 r., godz. 11.00 

 
Miejsce egzaminu: Ośrodek Wypoczynkowy „Bursztyn”, ul. Falowa 8, Gdańsk Sobieszewo 
 
Zgłoszenia wraz z kopią zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, przeprowadzonego przez akredytowanego 

organizatora szkoleń, w zakresie wnioskowanego rodzaju odnawialnego źródła energii prosimy składać na 

załączonym formularzu nie później niż 14 dni przed terminem egzaminu do Oddziału UDT w Gdańsku. 

Przypominamy, że z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje kolejność zgłoszeń. 

 

Opłaty za egzamin w wysokości 917,01 PLN prosimy wnosić na konto Oddziału UDT w Gdańsku nr:  
72 1130 1121 0020 1214 7720 0010. 

 

Zakres egzaminu: pompy ciepła (HP) 

 
Termin egzaminu: 15.05.2019 r., godz. 11.00 

 
Miejsce egzaminu: Ośrodek Wypoczynkowy „Bursztyn”, ul. Falowa 8, Gdańsk Sobieszewo 

 
Zgłoszenia wraz z kopią zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, przeprowadzonego przez akredytowanego 

organizatora szkoleń, w zakresie wnioskowanego rodzaju odnawialnego źródła energii prosimy składać na 

załączonym formularzu nie później niż 14 dni przed terminem egzaminu do Oddziału UDT w Gdańsku. 

Przypominamy, że z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje kolejność zgłoszeń. 

 

Opłaty za egzamin w wysokości 917,01 PLN prosimy wnosić na konto Oddziału UDT w Gdańsku nr:  
72 1130 1121 0020 1214 7720 0010. 

http://bip.udt.gov.pl/bip/pliki/file/formularz%20zgloszenia%202017.pdf
http://bip.udt.gov.pl/bip/pliki/file/formularz%20zgloszenia%202017.pdf
http://bip.udt.gov.pl/bip/pliki/file/formularz%20zgloszenia%202017.pdf


Zakres egzaminu: systemy fotowoltaiczne (PV) 

 

Termin egzaminu: 28.05.2019 r., godz. 11.00 

 

Miejsce egzaminu: Hotel, ul. Podwisłocze 48, 35-309 Rzeszów 
 
Zgłoszenia wraz z kopią zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, przeprowadzonego przez akredytowanego 

organizatora szkoleń, w zakresie wnioskowanego rodzaju odnawialnego źródła energii prosimy składać 

na załączonym formularzu nie później niż 14 dni przed terminem egzaminu do UDT w Rzeszowie. 

Przypominamy, że z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje kolejność zgłoszeń. 

 

Opłaty za egzamin w wysokości 917,01 PLN prosimy wnosić na konto UDT w Rzeszowie nr:  
83 1130 1105 0020 1214 7720 0028. 

 

Zakres egzaminu: systemy fotowoltaiczne (PV) 

 
Termin egzaminu: 03.06.2019 r., godz. 11.00 

 
Miejsce egzaminu: Oddział UDT w Lublinie, ul. Droga Męczenników Majdanka 6, 20-325 Lublin 
 
Zgłoszenia wraz z kopią zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, przeprowadzonego przez akredytowanego 

organizatora szkoleń, w zakresie wnioskowanego rodzaju odnawialnego źródła energii prosimy składać na 

załączonym formularzu nie później niż 14 dni przed terminem egzaminu do Oddziału UDT w Lublinie. 

Przypominamy, że z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje kolejność zgłoszeń. 

 

Opłaty za egzamin w wysokości 917,01 PLN prosimy wnosić na konto Oddziału UDT w Lublinie nr:  
59 1130 1206 0020 1214 7720 0018. 

 

Zakres egzaminu: systemy fotowoltaiczne (PV) 

 
Termin egzaminu: 03.06.2019 r., godz. 11.00 

 
Miejsce egzaminu: Oddział UDT we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 51, 53-503 Wrocław 
 
Zgłoszenia wraz z kopią zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, przeprowadzonego przez akredytowanego 

organizatora szkoleń, w zakresie wnioskowanego rodzaju odnawialnego źródła energii prosimy składać na 

załączonym formularzu nie później niż 14 dni przed terminem egzaminu do Oddziału UDT we Wrocławiu. 

Przypominamy, że z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje kolejność zgłoszeń. 

 

Opłaty za egzamin w wysokości 917,01 PLN prosimy wnosić na konto Oddziału UDT we Wrocławiu nr: 
29 1130 1033 0020 1214 7720 0032. 

 

http://bip.udt.gov.pl/bip/pliki/file/formularz%20zgloszenia%202017.pdf
http://bip.udt.gov.pl/bip/pliki/file/formularz%20zgloszenia%202017.pdf
http://bip.udt.gov.pl/bip/pliki/file/formularz%20zgloszenia%202017.pdf


Zakres egzaminu: systemy fotowoltaiczne (PV) 

 
Termin egzaminu: 06.06.2019 r., godz. 11.00 

 
Miejsce egzaminu: Oddział UDT w Katowicach, ul. Opolska 11, 40-084 Katowice 
 
Zgłoszenia wraz z kopią zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, przeprowadzonego przez akredytowanego 

organizatora szkoleń, w zakresie wnioskowanego rodzaju odnawialnego źródła energii prosimy składać na 

załączonym formularzu nie później niż 14 dni przed terminem egzaminu do Oddziału UDT w Katowicach. 

Przypominamy, że z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje kolejność zgłoszeń. 

 

Opłaty za egzamin w wysokości 917,01 PLN prosimy wnosić na konto Oddziału UDT w Katowicach nr:  
35 1130 1091 0020 1214 7720 0014. 

 

Zakres egzaminu: pompy ciepła (HP) 

 
Termin egzaminu: 11.06.2019 r., godz. 11.00 

 
Miejsce egzaminu: UDT w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa 
 
Zgłoszenia wraz z kopią zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, przeprowadzonego przez akredytowanego 

organizatora szkoleń, w zakresie wnioskowanego rodzaju odnawialnego źródła energii prosimy składać na 

załączonym formularzu nie później niż 14 dni przed terminem egzaminu do Oddziału UDT w Warszawie. 

Przypominamy, że z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje kolejność zgłoszeń. 

 

Opłaty za egzamin w wysokości 917,01 PLN prosimy wnosić na konto Oddziału UDT w Warszawie nr:  
14 1130 1017 0020 1214 7720 0033. 

 

Zakres egzaminu: systemy fotowoltaiczne (PV) 

 

Termin egzaminu: 12.06.2019 r., godz. 11.00 

 

Miejsce egzaminu: Hotel, ul. Podwisłocze 48, 35-309 Rzeszów 
 
Zgłoszenia wraz z kopią zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, przeprowadzonego przez akredytowanego 

organizatora szkoleń, w zakresie wnioskowanego rodzaju odnawialnego źródła energii prosimy składać 

na załączonym formularzu nie później niż 14 dni przed terminem egzaminu do UDT w Rzeszowie. 

Przypominamy, że z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje kolejność zgłoszeń. 

 

Opłaty za egzamin w wysokości 917,01 PLN prosimy wnosić na konto UDT w Rzeszowie nr:  
83 1130 1105 0020 1214 7720 0028. 

 

http://bip.udt.gov.pl/bip/pliki/file/formularz%20zgloszenia%202017.pdf
http://bip.udt.gov.pl/bip/pliki/file/formularz%20zgloszenia%202017.pdf
http://bip.udt.gov.pl/bip/pliki/file/formularz%20zgloszenia%202017.pdf


Zakres egzaminu: płytkie systemy geotermalne (SG) 

 
Termin egzaminu: 27.06.2019 r., godz. 11.00 

 
Miejsce egzaminu: UDT w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa 
 
Zgłoszenia wraz z kopią zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, przeprowadzonego przez akredytowanego 

organizatora szkoleń, w zakresie wnioskowanego rodzaju odnawialnego źródła energii prosimy składać na 

załączonym formularzu nie później niż 14 dni przed terminem egzaminu do Oddziału UDT w Warszawie. 

Przypominamy, że z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje kolejność zgłoszeń. 

 

Opłaty za egzamin w wysokości 917,01 PLN prosimy wnosić na konto Oddziału UDT w Warszawie nr:  
14 1130 1017 0020 1214 7720 0033. 

 

http://bip.udt.gov.pl/bip/pliki/file/formularz%20zgloszenia%202017.pdf

