
Ogłoszenie o terminach egzaminów potwierdzających kwalifikacje instalatora odnawialnych 

źródeł energii 

 
W związku z dalszym, dynamicznym rozwojem epidemii Covid-19 Kierownictwo UDT podjęło 

decyzję o przesunięciu wszystkich egzaminów dla instalatorów odnawialnych źródeł energii, 

zaplanowanych na marzec i kwiecień 2021 r. 

Uprzejmie informujemy, że po 26 marca br. opublikujemy dodatkowe terminy egzaminów w 

maju i czerwcu 2021 r., na które będą mogły zgłaszać się osoby, które zamierzały przystąpić do 

egzaminów w końcu marca lub w kwietniu br. Oczywiście osoby te będą mogły zgłaszać się na 

wszystkie terminy egzaminów, nie tylko dodatkowe. 

 

 

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: pompy ciepła (HP) 

 

Termin egzaminu: 08.04.2021 r., godz. 11.00 

 

Miejsce egzaminu: Biuro UDT w Gliwicach, ul. Robotnicza 4a, 44-100 Gliwice 

 
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. 

Uwaga! 

Przed przystąpieniem do egzaminu należy zapoznać się z załączoną instrukcją bezpiecznego udziału 

w egzaminach w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 

 

Opłaty za egzamin w wysokości 1033,49 PLN prosimy wnosić na konto Oddziału UDT w Katowicach nr:  

35 1130 1091 0020 1214 7720 0014. 

Bezpośredni kontakt w sprawie egzaminu pod nr tel.: 32 78 47 618 

 

Zakres egzaminu: systemy fotowoltaiczne (PV) 

 

Termin egzaminu: 08.04.2021 r., godz. 11.00 

 

Miejsce egzaminu: Hotel, Al. Józefa Piłsudskiego 44, 35-001 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. 

Uwaga! 

Przed przystąpieniem do egzaminu należy zapoznać się z załączoną instrukcją bezpiecznego udziału 

w egzaminach w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 

 

Opłaty za egzamin w wysokości 1033,49 PLN prosimy wnosić na konto UDT w Rzeszowie nr:  

83 1130 1105 0020 1214 7720 0028. 

Bezpośredni kontakt w sprawie egzaminu pod nr tel.: 17 86 31 873 

Uwaga!  
Egzamin przesunięty. 

Uwaga!  
Egzamin przesunięty. 

https://bip.udt.gov.pl/images/Wzór_zgłoszenia_na_egzamin_-_wersja_bez_rozporządzenia_-_RODO_-_jedna_strona.pdf
https://bip.udt.gov.pl/images/Instrukcja_-_egzaminy_OZE_-_Covid-19_Wersja_1_copy_copy.pdf
https://bip.udt.gov.pl/images/Wzór_zgłoszenia_na_egzamin_-_wersja_bez_rozporządzenia_-_RODO_-_jedna_strona.pdf
https://bip.udt.gov.pl/images/Instrukcja_-_egzaminy_OZE_-_Covid-19_Wersja_1_copy_copy.pdf


 

Zakres egzaminu: systemy fotowoltaiczne (PV)  

 

Termin egzaminu: 13.04.2021 r., godz. 11.00 

 

Miejsce egzaminu: Budynek PKP S.A., ul. Szczęśliwicka 62, 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. 

Uwaga! 

Przed przystąpieniem do egzaminu należy zapoznać się z załączoną instrukcją bezpiecznego udziału 

w egzaminach w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 

 

Opłaty za egzamin w wysokości 1033,49 PLN prosimy wnosić na konto Oddziału UDT w Warszawie nr:  

14 1130 1017 0020 1214 7720 0033. 

Bezpośredni kontakt w sprawie egzaminu pod nr tel.: 22 52 68 194 

 

Zakres egzaminu: systemy fotowoltaiczne (PV) 

 

Termin egzaminu: 14.04.2021 r., godz. 11.00 

 

Miejsce egzaminu: Budynek PKP S.A., ul. Szczęśliwicka 62, 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. 

Uwaga! 

Przed przystąpieniem do egzaminu należy zapoznać się z załączoną instrukcją bezpiecznego udziału 

w egzaminach w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 

 

Opłaty za egzamin w wysokości 1033,49 PLN prosimy wnosić na konto Oddziału UDT w Warszawie nr:  

14 1130 1017 0020 1214 7720 0033. 

Bezpośredni kontakt w sprawie egzaminu pod nr tel.: 22 52 68 194 

 

Uwaga!  
Egzamin przesunięty. 

Uwaga!  
Egzamin przesunięty. 

https://bip.udt.gov.pl/images/Wzór_zgłoszenia_na_egzamin_-_wersja_bez_rozporządzenia_-_RODO_-_jedna_strona.pdf
https://bip.udt.gov.pl/images/Instrukcja_-_egzaminy_OZE_-_Covid-19_Wersja_1_copy_copy.pdf
https://bip.udt.gov.pl/images/Wzór_zgłoszenia_na_egzamin_-_wersja_bez_rozporządzenia_-_RODO_-_jedna_strona.pdf
https://bip.udt.gov.pl/images/Instrukcja_-_egzaminy_OZE_-_Covid-19_Wersja_1_copy_copy.pdf


Zakres egzaminu: pompy ciepła (HP)  

 

Termin egzaminu: 15.04.2021 r., godz. 11.00 

 

Miejsce egzaminu: Hotel, Al. Józefa Piłsudskiego 44, 35-001 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. 

Uwaga! 

Przed przystąpieniem do egzaminu należy zapoznać się z załączoną instrukcją bezpiecznego udziału 

w egzaminach w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 

 

Opłaty za egzamin w wysokości 1033,49 PLN prosimy wnosić na konto UDT w Rzeszowie nr:  

83 1130 1105 0020 1214 7720 0028. 

Bezpośredni kontakt w sprawie egzaminu pod nr tel.: 17 86 31 873 

 

Zakres egzaminu: systemy fotowoltaiczne (PV) 

 

Termin egzaminu: 20.04.2021 r., godz. 11.00 

 

Miejsce egzaminu: Hotel, ul. 3-go Maja 31, 70-215 Szczecin 
 

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 Szczecinie. 

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

Uwaga! 

Przed przystąpieniem do egzaminu należy zapoznać się z załączoną instrukcją bezpiecznego udziału 

w egzaminach w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 

 

Opłaty za egzamin w wysokości 1033,49 PLN prosimy wnosić na konto UDT w Szczecinie nr:  

27 1130 1176 0020 1214 7720 0029. 

Bezpośredni kontakt w sprawie egzaminu pod nr tel.: 91 48 06 410 

 

Uwaga!  
Egzamin przesunięty. 

Uwaga!  
Egzamin przesunięty. 

https://bip.udt.gov.pl/images/Wzór_zgłoszenia_na_egzamin_-_wersja_bez_rozporządzenia_-_RODO_-_jedna_strona.pdf
https://bip.udt.gov.pl/images/Instrukcja_-_egzaminy_OZE_-_Covid-19_Wersja_1_copy_copy.pdf
https://bip.udt.gov.pl/images/Wzór_zgłoszenia_na_egzamin_-_wersja_bez_rozporządzenia_-_RODO_-_jedna_strona.pdf
https://bip.udt.gov.pl/images/Instrukcja_-_egzaminy_OZE_-_Covid-19_Wersja_1_copy_copy.pdf


Zakres egzaminu: systemy fotowoltaiczne (PV) 

 

Termin egzaminu: 21.04.2021 r., godz. 11.00 

 

Miejsce egzaminu: UDT O/Gdańsk, ul. Trakt Św. Wojciecha 215b, 80-017 Gdańsk 

 
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. 

Uwaga! 

Przed przystąpieniem do egzaminu należy zapoznać się z załączoną instrukcją bezpiecznego udziału 

w egzaminach w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 

 

Opłaty za egzamin w wysokości 1033,49 PLN prosimy wnosić na konto Oddziału UDT w Gdańsku nr: 

72 1130 1121 0020 1214 7720 0010. 

Bezpośredni kontakt w sprawie egzaminu pod nr tel.: 58 32 05 926 

 

Zakres egzaminu: systemy fotowoltaiczne (PV) 

 

Termin egzaminu: 27.04.2021 r., godz. 11.00 

 

Miejsce egzaminu: Oddział UDT w Bydgoszczy, ul. Kamienna 76, 85-726 Bydgoszcz 

 
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 Bydgoszczy. 

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

Uwaga! 

Przed przystąpieniem do egzaminu należy zapoznać się z załączoną instrukcją bezpiecznego udziału 

w egzaminach w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 

 

Opłaty za egzamin w wysokości 1033,49 PLN prosimy wnosić na konto Oddziału UDT w Bydgoszczy nr:  

42 1130 1075 0020 1214 7720 0007. 

Bezpośredni kontakt w sprawie egzaminu pod nr tel.: 52 32 09 240 

 

Uwaga!  
Egzamin przesunięty. 

Uwaga!  
Egzamin przesunięty. 

https://bip.udt.gov.pl/images/Wzór_zgłoszenia_na_egzamin_-_wersja_bez_rozporządzenia_-_RODO_-_jedna_strona.pdf
https://bip.udt.gov.pl/images/Wzór_zgłoszenia_na_egzamin_-_wersja_bez_rozporządzenia_-_RODO_-_jedna_strona.pdf
https://bip.udt.gov.pl/images/Instrukcja_-_egzaminy_OZE_-_Covid-19_Wersja_1_copy_copy.pdf
tel:+48523209240


Zakres egzaminu: systemy fotowoltaiczne (PV) 

 

Termin egzaminu: 06.05.2021 r., godz. 11.00 

 

Miejsce egzaminu: Hotel, Al. Józefa Piłsudskiego 44, 35-001 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. 

Uwaga! 

Przed przystąpieniem do egzaminu należy zapoznać się z załączoną instrukcją bezpiecznego udziału 

w egzaminach w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 

 

Opłaty za egzamin w wysokości 1033,49 PLN prosimy wnosić na konto UDT w Rzeszowie nr:  

83 1130 1105 0020 1214 7720 0028. 

Bezpośredni kontakt w sprawie egzaminu pod nr tel.: 17 86 31 873 

 

Zakres egzaminu: systemy fotowoltaiczne (PV) 

 

Termin egzaminu: 10.05.2021 r., godz. 11.00 

 

Miejsce egzaminu: Biuro UDT w Gliwicach, ul. Robotnicza 4a, 44-100 Gliwice 

 
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. 

Uwaga! 

Przed przystąpieniem do egzaminu należy zapoznać się z załączoną instrukcją bezpiecznego udziału 

w egzaminach w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 

 

Opłaty za egzamin w wysokości 1033,49 PLN prosimy wnosić na konto Oddziału UDT w Katowicach nr:  

35 1130 1091 0020 1214 7720 0014. 

Bezpośredni kontakt w sprawie egzaminu pod nr tel.: 32 78 47 618 

 

https://bip.udt.gov.pl/images/Wzór_zgłoszenia_na_egzamin_-_wersja_bez_rozporządzenia_-_RODO_-_jedna_strona.pdf
https://bip.udt.gov.pl/images/Instrukcja_-_egzaminy_OZE_-_Covid-19_Wersja_1_copy_copy.pdf
https://bip.udt.gov.pl/images/Wzór_zgłoszenia_na_egzamin_-_wersja_bez_rozporządzenia_-_RODO_-_jedna_strona.pdf
https://bip.udt.gov.pl/images/Instrukcja_-_egzaminy_OZE_-_Covid-19_Wersja_1_copy_copy.pdf
Mariusz
Pisanie tekstu
Uwaga!  Brak miejsc. 



Zakres egzaminu: systemy fotowoltaiczne (PV) 

 

Termin egzaminu: 11.05.2021 r., godz. 11.00 

 

Miejsce egzaminu: Budynek PKP S.A., ul. Szczęśliwicka 62, 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. 

Uwaga! 

Przed przystąpieniem do egzaminu należy zapoznać się z załączoną instrukcją bezpiecznego udziału 

w egzaminach w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 

 

Opłaty za egzamin w wysokości 1033,49 PLN prosimy wnosić na konto Oddziału UDT w Warszawie nr:  

14 1130 1017 0020 1214 7720 0033. 

Bezpośredni kontakt w sprawie egzaminu pod nr tel.: 22 52 68 194 

 

Zakres egzaminu: systemy fotowoltaiczne (PV) 

 

Termin egzaminu: 11.05.2021 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. 

Uwaga! 

Przed przystąpieniem do egzaminu należy zapoznać się z załączoną instrukcją bezpiecznego udziału 

w egzaminach w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 

 

Opłaty za egzamin w wysokości 1033,49 PLN prosimy wnosić na konto Oddziału UDT we Wrocławiu nr:  

29 1130 1033 0020 1214 7720 0032. 

Bezpośredni kontakt w sprawie egzaminu pod nr tel.: 71 33 46 733 

 

https://bip.udt.gov.pl/images/Wzór_zgłoszenia_na_egzamin_-_wersja_bez_rozporządzenia_-_RODO_-_jedna_strona.pdf
https://bip.udt.gov.pl/images/Instrukcja_-_egzaminy_OZE_-_Covid-19_Wersja_1_copy_copy.pdf
https://bip.udt.gov.pl/images/Wzór_zgłoszenia_na_egzamin_-_wersja_bez_rozporządzenia_-_RODO_-_jedna_strona.pdf
https://bip.udt.gov.pl/images/Instrukcja_-_egzaminy_OZE_-_Covid-19_Wersja_1_copy_copy.pdf


Zakres egzaminu: systemy fotowoltaiczne (PV) 

 

Termin egzaminu: 12.05.2021 r., godz. 11.00 

 

Miejsce egzaminu: Budynek PKP S.A., ul. Szczęśliwicka 62, 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. 

Uwaga! 

Przed przystąpieniem do egzaminu należy zapoznać się z załączoną instrukcją bezpiecznego udziału 

w egzaminach w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 

 

Opłaty za egzamin w wysokości 1033,49 PLN prosimy wnosić na konto Oddziału UDT w Warszawie nr:  

14 1130 1017 0020 1214 7720 0033. 

Bezpośredni kontakt w sprawie egzaminu pod nr tel.: 22 52 68 194 

 

Zakres egzaminu: pompy ciepła (HP) 

 

Termin egzaminu: 14.05.2021 r., godz. 11.00 

 

Miejsce egzaminu: Biuro UDT w Gliwicach, ul. Robotnicza 4a, 44-100 Gliwice 

 
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. 

Uwaga! 

Przed przystąpieniem do egzaminu należy zapoznać się z załączoną instrukcją bezpiecznego udziału 

w egzaminach w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 

 

Opłaty za egzamin w wysokości 1033,49 PLN prosimy wnosić na konto Oddziału UDT w Katowicach nr:  

35 1130 1091 0020 1214 7720 0014. 

Bezpośredni kontakt w sprawie egzaminu pod nr tel.: 32 78 47 618 

 

Uwaga!  
Brak miejsc. 

https://bip.udt.gov.pl/images/Wzór_zgłoszenia_na_egzamin_-_wersja_bez_rozporządzenia_-_RODO_-_jedna_strona.pdf
https://bip.udt.gov.pl/images/Instrukcja_-_egzaminy_OZE_-_Covid-19_Wersja_1_copy_copy.pdf
https://bip.udt.gov.pl/images/Wzór_zgłoszenia_na_egzamin_-_wersja_bez_rozporządzenia_-_RODO_-_jedna_strona.pdf
https://bip.udt.gov.pl/images/Instrukcja_-_egzaminy_OZE_-_Covid-19_Wersja_1_copy_copy.pdf


Zakres egzaminu: systemy fotowoltaiczne (PV) 

 

Termin egzaminu: 18.05.2021 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. 

Uwaga! 

Przed przystąpieniem do egzaminu należy zapoznać się z załączoną instrukcją bezpiecznego udziału 

w egzaminach w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 

 

Opłaty za egzamin w wysokości 1033,49 PLN prosimy wnosić na konto Oddziału UDT w Lublinie nr:  

59 1130 1206 0020 1214 7720 0018. 

Bezpośredni kontakt w sprawie egzaminu pod nr tel.: 81 74 95 739 

 

Zakres egzaminu: systemy fotowoltaiczne (PV) 

 

Termin egzaminu: 18.05.2021 r., godz. 11.00 

 

Miejsce egzaminu: Hotel, ul. 3-go Maja 31, 70-215 Szczecin 
 

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 Szczecinie. 

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

Uwaga! 

Przed przystąpieniem do egzaminu należy zapoznać się z załączoną instrukcją bezpiecznego udziału 

w egzaminach w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 

 

Opłaty za egzamin w wysokości 1033,49 PLN prosimy wnosić na konto UDT w Szczecinie nr:  

27 1130 1176 0020 1214 7720 0029. 

Bezpośredni kontakt w sprawie egzaminu pod nr tel.: 91 48 06 410 

 

https://bip.udt.gov.pl/images/Wzór_zgłoszenia_na_egzamin_-_wersja_bez_rozporządzenia_-_RODO_-_jedna_strona.pdf
https://bip.udt.gov.pl/images/Instrukcja_-_egzaminy_OZE_-_Covid-19_Wersja_1_copy_copy.pdf
https://bip.udt.gov.pl/images/Wzór_zgłoszenia_na_egzamin_-_wersja_bez_rozporządzenia_-_RODO_-_jedna_strona.pdf
https://bip.udt.gov.pl/images/Instrukcja_-_egzaminy_OZE_-_Covid-19_Wersja_1_copy_copy.pdf


Zakres egzaminu: pompy ciepła (HP) 

 

Termin egzaminu: 25.05.2021 r., godz. 11.00 

 

Miejsce egzaminu: Budynek PKP S.A., ul. Szczęśliwicka 62, 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. 

Uwaga! 

Przed przystąpieniem do egzaminu należy zapoznać się z załączoną instrukcją bezpiecznego udziału 

w egzaminach w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 

 

Opłaty za egzamin w wysokości 1033,49 PLN prosimy wnosić na konto Oddziału UDT w Warszawie nr:  

14 1130 1017 0020 1214 7720 0033. 

Bezpośredni kontakt w sprawie egzaminu pod nr tel.: 22 52 68 194 

 

Zakres egzaminu: systemy fotowoltaiczne (PV) 

 

Termin egzaminu: 25.05.2021 r., godz. 11.00 

 

Miejsce egzaminu: Oddział UDT w Bydgoszczy, ul. Kamienna 76, 85-726 Bydgoszcz 

 
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 

Bydgoszczy. 

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

Uwaga! 

Przed przystąpieniem do egzaminu należy zapoznać się z załączoną instrukcją bezpiecznego udziału 

w egzaminach w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 

 

Opłaty za egzamin w wysokości 1033,49 PLN prosimy wnosić na konto Oddziału UDT w Bydgoszczy nr:  

42 1130 1075 0020 1214 7720 0007. 

Bezpośredni kontakt w sprawie egzaminu pod nr tel.: 52 32 09 240 

 

https://bip.udt.gov.pl/images/Wzór_zgłoszenia_na_egzamin_-_wersja_bez_rozporządzenia_-_RODO_-_jedna_strona.pdf
https://bip.udt.gov.pl/images/Instrukcja_-_egzaminy_OZE_-_Covid-19_Wersja_1_copy_copy.pdf
https://bip.udt.gov.pl/images/Wzór_zgłoszenia_na_egzamin_-_wersja_bez_rozporządzenia_-_RODO_-_jedna_strona.pdf
https://bip.udt.gov.pl/images/Instrukcja_-_egzaminy_OZE_-_Covid-19_Wersja_1_copy_copy.pdf
tel:+48523209240


Zakres egzaminu: systemy fotowoltaiczne (PV) 

 

Termin egzaminu: 27.05.2021 r., godz. 11.00 

 

Miejsce egzaminu: UDT O/Gdańsk, ul. Trakt Św. Wojciecha 215b, 80-017 Gdańsk 

 
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. 

Uwaga! 

Przed przystąpieniem do egzaminu należy zapoznać się z załączoną instrukcją bezpiecznego udziału 

w egzaminach w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 

 

Opłaty za egzamin w wysokości 1033,49 PLN prosimy wnosić na konto Oddziału UDT w Gdańsku nr: 

72 1130 1121 0020 1214 7720 0010. 

Bezpośredni kontakt w sprawie egzaminu pod nr tel.: 58 32 05 926 

 

Zakres egzaminu: systemy fotowoltaiczne (PV) 

 

Termin egzaminu: 28.05.2021 r., godz. 11.00 

 

Miejsce egzaminu: Biuro UDT w Gliwicach, ul. Robotnicza 4a, 44-100 Gliwice 

 
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. 

Uwaga! 

Przed przystąpieniem do egzaminu należy zapoznać się z załączoną instrukcją bezpiecznego udziału 

w egzaminach w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 

 

Opłaty za egzamin w wysokości 1033,49 PLN prosimy wnosić na konto Oddziału UDT w Katowicach nr:  

35 1130 1091 0020 1214 7720 0014. 

Bezpośredni kontakt w sprawie egzaminu pod nr tel.: 32 78 47 618 

 

Uwaga!  
Brak miejsc. 

https://bip.udt.gov.pl/images/Wzór_zgłoszenia_na_egzamin_-_wersja_bez_rozporządzenia_-_RODO_-_jedna_strona.pdf
https://bip.udt.gov.pl/images/Wzór_zgłoszenia_na_egzamin_-_wersja_bez_rozporządzenia_-_RODO_-_jedna_strona.pdf
https://bip.udt.gov.pl/images/Instrukcja_-_egzaminy_OZE_-_Covid-19_Wersja_1_copy_copy.pdf


Zakres egzaminu: systemy fotowoltaiczne (PV) 

 

Termin egzaminu: 01.06.2021 r., godz. 11.00 

 

Miejsce egzaminu: Hotel, Al. Józefa Piłsudskiego 44, 35-001 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. 

Uwaga! 

Przed przystąpieniem do egzaminu należy zapoznać się z załączoną instrukcją bezpiecznego udziału 

w egzaminach w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 

 

Opłaty za egzamin w wysokości 1033,49 PLN prosimy wnosić na konto UDT w Rzeszowie nr:  

83 1130 1105 0020 1214 7720 0028. 

Bezpośredni kontakt w sprawie egzaminu pod nr tel.: 17 86 31 873 

 

Zakres egzaminu: systemy fotowoltaiczne (PV) 

 

Termin egzaminu: 01.06.2021 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. 

Uwaga! 

Przed przystąpieniem do egzaminu należy zapoznać się z załączoną instrukcją bezpiecznego udziału 

w egzaminach w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 

 

Opłaty za egzamin w wysokości 1033,49 PLN prosimy wnosić na konto Oddziału UDT we Wrocławiu nr:  

29 1130 1033 0020 1214 7720 0032. 

Bezpośredni kontakt w sprawie egzaminu pod nr tel.: 71 33 46 733 

 

https://bip.udt.gov.pl/images/Wzór_zgłoszenia_na_egzamin_-_wersja_bez_rozporządzenia_-_RODO_-_jedna_strona.pdf
https://bip.udt.gov.pl/images/Instrukcja_-_egzaminy_OZE_-_Covid-19_Wersja_1_copy_copy.pdf
https://bip.udt.gov.pl/images/Wzór_zgłoszenia_na_egzamin_-_wersja_bez_rozporządzenia_-_RODO_-_jedna_strona.pdf
https://bip.udt.gov.pl/images/Instrukcja_-_egzaminy_OZE_-_Covid-19_Wersja_1_copy_copy.pdf


Zakres egzaminu: systemy fotowoltaiczne (PV) 

 

Termin egzaminu: 08.06.2021 r., godz. 11.00 

 

Miejsce egzaminu: Hotel, ul. 3-go Maja 31, 70-215 Szczecin 
 

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 Szczecinie. 

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

Uwaga! 

Przed przystąpieniem do egzaminu należy zapoznać się z załączoną instrukcją bezpiecznego udziału 

w egzaminach w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 

 

Opłaty za egzamin w wysokości 1033,49 PLN prosimy wnosić na konto UDT w Szczecinie nr:  

27 1130 1176 0020 1214 7720 0029. 

Bezpośredni kontakt w sprawie egzaminu pod nr tel.: 91 48 06 410 

 

Zakres egzaminu: systemy fotowoltaiczne (PV) 

 

Termin egzaminu: 08.06.2021 r., godz. 11.00 

 

Miejsce egzaminu: Budynek PKP S.A., ul. Szczęśliwicka 62, 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. 

Uwaga! 

Przed przystąpieniem do egzaminu należy zapoznać się z załączoną instrukcją bezpiecznego udziału 

w egzaminach w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 

 

Opłaty za egzamin w wysokości 1033,49 PLN prosimy wnosić na konto Oddziału UDT w Warszawie nr:  

14 1130 1017 0020 1214 7720 0033. 

Bezpośredni kontakt w sprawie egzaminu pod nr tel.: 22 52 68 194 

 

https://bip.udt.gov.pl/images/Wzór_zgłoszenia_na_egzamin_-_wersja_bez_rozporządzenia_-_RODO_-_jedna_strona.pdf
https://bip.udt.gov.pl/images/Instrukcja_-_egzaminy_OZE_-_Covid-19_Wersja_1_copy_copy.pdf
https://bip.udt.gov.pl/images/Wzór_zgłoszenia_na_egzamin_-_wersja_bez_rozporządzenia_-_RODO_-_jedna_strona.pdf
https://bip.udt.gov.pl/images/Instrukcja_-_egzaminy_OZE_-_Covid-19_Wersja_1_copy_copy.pdf


Zakres egzaminu: pompy ciepła (HP)  

 

Termin egzaminu: 08.06.2021 r., godz. 11.00 

 

Miejsce egzaminu: Hotel, Al. Józefa Piłsudskiego 44, 35-001 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. 

Uwaga! 

Przed przystąpieniem do egzaminu należy zapoznać się z załączoną instrukcją bezpiecznego udziału 

w egzaminach w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 

 

Opłaty za egzamin w wysokości 1033,49 PLN prosimy wnosić na konto UDT w Rzeszowie nr:  

83 1130 1105 0020 1214 7720 0028. 

Bezpośredni kontakt w sprawie egzaminu pod nr tel.: 17 86 31 873 

 

Zakres egzaminu: systemy fotowoltaiczne (PV) 

 

Termin egzaminu: 09.06.2021 r., godz. 11.00 

 

Miejsce egzaminu: Budynek PKP S.A., ul. Szczęśliwicka 62, 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. 

Uwaga! 

Przed przystąpieniem do egzaminu należy zapoznać się z załączoną instrukcją bezpiecznego udziału 

w egzaminach w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 

 

Opłaty za egzamin w wysokości 1033,49 PLN prosimy wnosić na konto Oddziału UDT w Warszawie nr:  

14 1130 1017 0020 1214 7720 0033. 

Bezpośredni kontakt w sprawie egzaminu pod nr tel.: 22 52 68 194 

 

https://bip.udt.gov.pl/images/Wzór_zgłoszenia_na_egzamin_-_wersja_bez_rozporządzenia_-_RODO_-_jedna_strona.pdf
https://bip.udt.gov.pl/images/Instrukcja_-_egzaminy_OZE_-_Covid-19_Wersja_1_copy_copy.pdf
https://bip.udt.gov.pl/images/Wzór_zgłoszenia_na_egzamin_-_wersja_bez_rozporządzenia_-_RODO_-_jedna_strona.pdf
https://bip.udt.gov.pl/images/Instrukcja_-_egzaminy_OZE_-_Covid-19_Wersja_1_copy_copy.pdf


Zakres egzaminu: systemy fotowoltaiczne (PV) 

 

Termin egzaminu: 09.06.2021 r., godz. 11.00 

 

Miejsce egzaminu: Biuro UDT w Gliwicach, ul. Robotnicza 4a, 44-100 Gliwice 

 
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. 

Uwaga! 

Przed przystąpieniem do egzaminu należy zapoznać się z załączoną instrukcją bezpiecznego udziału 

w egzaminach w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 

 

Opłaty za egzamin w wysokości 1033,49 PLN prosimy wnosić na konto Oddziału UDT w Katowicach nr:  

35 1130 1091 0020 1214 7720 0014. 

Bezpośredni kontakt w sprawie egzaminu pod nr tel.: 32 78 47 618 

 

Zakres egzaminu: systemy fotowoltaiczne (PV) 

 

Termin egzaminu: 15.06.2021 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. 

Uwaga! 

Przed przystąpieniem do egzaminu należy zapoznać się z załączoną instrukcją bezpiecznego udziału 

w egzaminach w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 

 

Opłaty za egzamin w wysokości 1033,49 PLN prosimy wnosić na konto Oddziału UDT w Lublinie nr:  

59 1130 1206 0020 1214 7720 0018. 

Bezpośredni kontakt w sprawie egzaminu pod nr tel.: 81 74 95 739 

 

https://bip.udt.gov.pl/images/Wzór_zgłoszenia_na_egzamin_-_wersja_bez_rozporządzenia_-_RODO_-_jedna_strona.pdf
https://bip.udt.gov.pl/images/Instrukcja_-_egzaminy_OZE_-_Covid-19_Wersja_1_copy_copy.pdf
https://bip.udt.gov.pl/images/Wzór_zgłoszenia_na_egzamin_-_wersja_bez_rozporządzenia_-_RODO_-_jedna_strona.pdf
https://bip.udt.gov.pl/images/Instrukcja_-_egzaminy_OZE_-_Covid-19_Wersja_1_copy_copy.pdf
Mariusz
Pisanie tekstu
Uwaga!  Brak miejsc. 



Zakres egzaminu: systemy fotowoltaiczne (PV) 

 

Termin egzaminu: 29.06.2021 r., godz. 11.00 

 

Miejsce egzaminu: Oddział UDT w Bydgoszczy, ul. Kamienna 76, 85-726 Bydgoszcz 

 
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 

Bydgoszczy. 

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

Uwaga! 

Przed przystąpieniem do egzaminu należy zapoznać się z załączoną instrukcją bezpiecznego udziału 

w egzaminach w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 

 

Opłaty za egzamin w wysokości 1033,49 PLN prosimy wnosić na konto Oddziału UDT w Bydgoszczy nr:  

42 1130 1075 0020 1214 7720 0007. 

Bezpośredni kontakt w sprawie egzaminu pod nr tel.: 52 32 09 240 

 

Zakres egzaminu: systemy fotowoltaiczne (PV) 

 

Termin egzaminu: 29.06.2021 r., godz. 11.00 

 

Miejsce egzaminu: Hotel, Al. Józefa Piłsudskiego 44, 35-001 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. 

Uwaga! 

Przed przystąpieniem do egzaminu należy zapoznać się z załączoną instrukcją bezpiecznego udziału 

w egzaminach w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 

 

Opłaty za egzamin w wysokości 1033,49 PLN prosimy wnosić na konto UDT w Rzeszowie nr:  

83 1130 1105 0020 1214 7720 0028. 

Bezpośredni kontakt w sprawie egzaminu pod nr tel.: 17 86 31 873 

 

https://bip.udt.gov.pl/images/Wzór_zgłoszenia_na_egzamin_-_wersja_bez_rozporządzenia_-_RODO_-_jedna_strona.pdf
https://bip.udt.gov.pl/images/Instrukcja_-_egzaminy_OZE_-_Covid-19_Wersja_1_copy_copy.pdf
tel:+48523209240
https://bip.udt.gov.pl/images/Wzór_zgłoszenia_na_egzamin_-_wersja_bez_rozporządzenia_-_RODO_-_jedna_strona.pdf
https://bip.udt.gov.pl/images/Instrukcja_-_egzaminy_OZE_-_Covid-19_Wersja_1_copy_copy.pdf



