
 

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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 610) wyznaczono następujące terminy egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje instalatora odnawialnych źródeł energii:  
 

 

Zakres egzaminu: systemy fotowoltaiczne (PV) 

 

Termin egzaminu: 31.05.2022 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. 

 

Opłaty za egzamin w wysokości 1132,51 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: kotły i piece na biomasę (BB) 

 

Termin egzaminu: 07.06.2022 r., godz. 11.00 

 

Miejsce egzaminu: Biuro UDT w Radomiu, ul. 11 Listopada 29, 26-605 Radom 

 

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 Łodzi. 

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

 

Opłaty za egzamin w wysokości 1132,51 PLN prosimy wnosić na konto Oddziału UDT w Łodzi nr:  

40 1130 1163 0020 1214 7720 0019. 

Bezpośredni kontakt w sprawie egzaminu pod nr tel.: 42 67 56 813 

 

Uwaga! 
Egzamin odwołany 
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Zakres egzaminu: pompy ciepła (HP) 

 

Termin egzaminu: 14.06.2022 r., godz. 11.00 

 

Miejsce egzaminu: Oddział UDT w Krakowie, ul. L. Rydla 50, 30-087 Kraków 

 

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 Krakowie. 

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

 

Opłaty za egzamin w wysokości 1132,51 PLN prosimy wnosić na konto Oddziału UDT w Krakowie nr:  

31 1130 1150 0020 1214 7720 0017. 

Bezpośredni kontakt w sprawie egzaminu pod nr tel.: 12 66 22 888 lub 12 66 22 899 

 

Zakres egzaminu: systemy fotowoltaiczne (PV) 

 

Termin egzaminu: 21.06.2022 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 1132,51 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: 28.06.2022 r., godz. 11.00 

 

Miejsce egzaminu: Laboratorium Badawcze UDT, ul. Ostrowska 388, 61-312 Poznań 

 

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 Poznaniu.  

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

 

Opłaty za egzamin w wysokości 1132,51 PLN prosimy wnosić na konto Oddziału UDT w Poznaniu nr:  

34 1130 1088 0020 1214 7720 0024. 

Bezpośredni kontakt w sprawie egzaminu pod nr tel.: 61 85 04 643, 514 946 210 
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Zakres egzaminu: pompy ciepła (HP) 

 

Termin egzaminu: 12.07.2022 r., godz. 11.00 

 

Miejsce egzaminu: Centrala 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, Al. Jerozolimskie 172, 02-486 Warszawa. 

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

 

Opłaty za egzamin w wysokości 1132,51 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: 19.07.2022 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 Oddziału UDT 

w Rzeszowie. 

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

 

Opłaty za egzamin w wysokości 1132,51 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.: 17 86 31 873 

 

Zakres egzaminu: pompy ciepła (HP) 

 

Termin egzaminu: 26.07.2022 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. 

 

Opłaty za egzamin w wysokości 1132,51 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 
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Zakres egzaminu: systemy fotowoltaiczne (PV) 

 

Termin egzaminu: 27.07.2022 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. 

 

Opłaty za egzamin w wysokości 1132,51 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: 16.08.2022 r., godz. 11.00 

 

Miejsce egzaminu: Centrala 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, Al. Jerozolimskie 172, 02-486 Warszawa. 

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

 

Opłaty za egzamin w wysokości 1132,51 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: 23.08.2022 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 Oddziału UDT 

w Rzeszowie. 

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

 

Opłaty za egzamin w wysokości 1132,51 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.: 17 86 31 873 
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Zakres egzaminu: systemy fotowoltaiczne (PV) 

 

Termin egzaminu: 24.08.2022 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. 

 

Opłaty za egzamin w wysokości 1132,51 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: pompy ciepła (HP) 

 

Termin egzaminu: 30.08.2022 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 1132,51 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: 30.08.2022 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 1132,51 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 
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Zakres egzaminu: pompy ciepła (HP) 

 

Termin egzaminu: 08.09.2022 r., godz. 11.00 

 

Miejsce egzaminu: Oddział UDT w Gdańsku, ul. Trakt Św. Wojciecha 215 b, 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. 

 

Opłaty za egzamin w wysokości 1132,51 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: kotły i piece na biomasę (BB) 

 

Termin egzaminu: 13.09.2022 r., godz. 11.00 

 

Miejsce egzaminu: Biuro UDT w Radomiu, ul. 11 Listopada 29, 26-605 Radom 

 

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 Łodzi. 

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

 

Opłaty za egzamin w wysokości 1132,51 PLN prosimy wnosić na konto Oddziału UDT w Łodzi nr:  

40 1130 1163 0020 1214 7720 0019. 

Bezpośredni kontakt w sprawie egzaminu pod nr tel.: 42 67 56 813 

 

Zakres egzaminu: systemy fotowoltaiczne (PV) 

 

Termin egzaminu: 13.09.2022 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. 

 

Opłaty za egzamin w wysokości 1132,51 PLN prosimy wnosić na konto Oddziału UDT w Szczecinie nr:  

27 1130 1176 0020 1214 7720 0029. 

Bezpośredni kontakt w sprawie egzaminu pod nr tel.: 91 48 06 410 
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Zakres egzaminu: systemy fotowoltaiczne (PV) 

 

Termin egzaminu: 20.09.2022 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 Oddziału UDT 

w Rzeszowie. 

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

 

Opłaty za egzamin w wysokości 1132,51 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.: 17 86 31 873 

 

Zakres egzaminu: systemy fotowoltaiczne (PV) 

 

Termin egzaminu: 27.09.2022 r., godz. 11.00 

 

Miejsce egzaminu: Laboratorium Badawcze UDT, ul. Ostrowska 388, 61-312 Poznań 

 

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 Poznaniu.  

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

 

Opłaty za egzamin w wysokości 1132,51 PLN prosimy wnosić na konto Oddziału UDT w Poznaniu nr:  

34 1130 1088 0020 1214 7720 0024. 

Bezpośredni kontakt w sprawie egzaminu pod nr tel.: 61 85 04 643, 514 946 210 

 

Zakres egzaminu: systemy fotowoltaiczne (PV) 

 

Termin egzaminu: 27.09.2022 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. 

 

Opłaty za egzamin w wysokości 1132,51 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 
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