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Portal eUDT jest to bezpłatny portal internetowy Urzędu Dozoru Technicznego, za 

pośrednictwem którego możesz korzystać z usług oferowanych przez UDT on-line, dostępny 

za pośrednictwem serwisu internetowego eudt.gov.pl 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.  

Zapewnia łatwy, szybki i bezpieczny dostęp do informacji o urządzeniach technicznych, 

terminach badań czy też stanie rozliczeń finansowych z UDT. Możliwe jest także składanie 

wniosków, wyświetlanie i pobieranie dokumentów UDT oraz prowadzenie korespondencji z 

UDT on-line.  

Możesz mieć pewność, że Twoje dane są w pełni chronione. Połączenie z portalem eUDT 

odbywa się w szyfrowanej wersji protokołu HTTP, co zabezpiecza przed nieautoryzowanym 

dostępem do danych zamieszczonych w portalu eUDT  

Portal eUDT dostępny jest z poziomu komputerów osobistych, urządzeń mobilnych takich jak 

smartfony i tablety wyposażone w system operacyjny Android lub iOS oraz telefony 

komórkowe wyposażone w przeglądarkę internetową.  

Konto na portalu eUDT jest zakładane na osobę fizyczną.  

Po dokonaniu rejestracji na portalu eUDT, utworzeniu profilu i dokonaniu weryfikacji Twojej 

osoby masz dostęp do swoich danych tj. informacji na temat swoich urządzeń technicznych, 

zarejestrowanych w UDT czy też swoich danych kontaktowych.  

  

Dodatkowo w ramach konta na portalu eUDT masz możliwość uzyskania dostępu do danych 

innych podmiotów gospodarczych (spółek, stowarzyszeń, spółdzielni mieszkaniowych, 

fundacji czy też innych form działalności gospodarczej). W tym celu konieczne jest 

dostarczenie do UDT pobierz druk upoważnienia eUDT tutaj  

  

UWAGA! Jeśli Twój pracodawca chcę Cię upoważnić do odbioru pism w formie elektronicznej 

wymagana jest uprzednia zgoda PODMIOTU na doręczanie pism drogą elektroniczną pobierz 

druk zgody tutaj  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

https://eudt.gov.pl/
https://eudt.gov.pl/
https://eudt.gov.pl/
https://eudt.gov.pl/assets/files/eUDT_upowaznienie.docx
https://eudt.gov.pl/assets/files/eUDT_upowaznienie.docx
https://eudt.gov.pl/assets/files/eUDT_upowaznienie.docx
https://eudt.gov.pl/assets/files/eUDT_upowaznienie.docx
https://eudt.gov.pl/assets/files/eUDT_upowaznienie.docx
https://eudt.gov.pl/assets/files/eUDT-zgoda-na-e-dokumenty.pdf
https://eudt.gov.pl/assets/files/eUDT-zgoda-na-e-dokumenty.pdf
https://eudt.gov.pl/assets/files/eUDT-zgoda-na-e-dokumenty.pdf
https://eudt.gov.pl/assets/files/eUDT-zgoda-na-e-dokumenty.pdf
https://eudt.gov.pl/assets/files/eUDT-zgoda-na-e-dokumenty.pdf
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Założenie konta na portalu eUDT jest bardzo proste! Postępuj zgodnie z poniższymi 

wskazówkami.  

  

1.1. REJESTRACJA KONTA ZA POMOCĄ LOGINU I HASŁA  

  

Aby zarejestrować się na portalu eUDT musisz wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na 

stronie https://eudt.gov.pl/registration  

  
  

W prawym dolnym logu znajduję się panel REJESTRACJA.   

Kliknięcie lewym przyciskiem myszy Zarejestruj się zostaniesz przeniesiony do strony 

umożliwiającej rejestrację.   

  

  
Następnie należy wypełnić formularz rejestracyjny pamiętając o tym, że pola oznaczone 

czerwoną gwiazdką są obowiązkowe.   

https://eudt.gov.pl/registration
https://eudt.gov.pl/registration
https://eudt.gov.pl/registration
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UWAGA: hasło musi mieć długość min. 10 znaków i składać się z:  

• Wielkiej litery  

• Malej litery  

• Cyfry  

• Znaku specjalnego  

  

Po uzupełnieniu danych na formularzu kliknij Zarejestruj konto. W prawym górnym rogu 

strony pojawi się zielony prostokąt z inforamcją, iż konto zostało założone pozytywnie.  

  

  

Na podany przez Ciebie adres e-mail otrzymasz wiadomość z linkiem aktywacyjnym do konta.  
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Kliknij w link aktywacyjny w celu dokończenia rejestracji. Masz na to tylko 24 godziny. Po tym 

czasie link będzie nieaktywny. Jeśli z jakiegoś powodu nie dokonałeś aktywacji konta w ciągu 

24 godzin skontaktuj się z UDT i poproś o wygenerowanie nowego linku aktywacyjnego.  

Po kliknięciu w link przeniesiesz się na stronę portalu, na której pojawi się poniższy 

komunikat.  

  

  

Na adres mailowy przyjdzie informacja o aktywowaniu konta i o tym, iż musisz jeszcze 

uwierzytelnić konto.  

  
W tym celu zaloguj się na konto.  
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Zaraz po pierwszym zalogowaniu pojawi się komunikat o sposobie potwierdzenia konta. 

Możesz to zrobić za pomocą profilu zaufanego bądź certyfikatu kwalifikowanego. Jeśli nie 

posiadasz żadnego z nich udaj się z dowodem osobistym do najbliższej placówki UDT.   

  

  

Po wyborze sposobu potwierdzenia konta postępuj zgodne z pojawiającymi się informacjami.  

  

Po poprawnym potwierdzeniu konta odblokuje się Twój pulpit na portalu eUDT. W prawym 

górnym rogu pojawi się informacja o potwierdzeniu konta.  

  

  

  

Na adres mailowy przyjdzie informacja o autoryzowaniu konta.  
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Jeśli jesteś właścicielem firmy złóż wniosek o dostęp do kontekstu swojej firmy – jak złożyć 

wniosek o dostęp do kontekstu firmy patrz strona 35.  

Jeśli jesteś pracownikiem firmy i chcesz mieć dostęp do jej danych, dostarcz do UDT 

odpowiednie upoważnienie - pobierz druk upoważnienia eUDT tutaj  

  

UWAGA! Jeśli Twój pracodawca chcę Cię upoważnić do odbioru pism w formie elektronicznej 

wymagana jest uprzednia zgoda PODMIOTU na doręczanie pism drogą elektroniczną - 

pobierz druk zgody tutaj  

  

Upoważnienie eUDT  

Upoważnienie daje możliwość korzystania z takich modułów w programie jak:  

• Urządzenia – terminy badań, protokoły z badań, opiekuna urządzenia.   

• Finanse – pogląd do rachunków wystawianych firmie.  

• Obsługa spraw – podgląd prowadzonych spraw oraz wzorów wniosków  

• Zaciąganie zobowiązań finansowych - wynikających z rozporządzenia Ministra 

Gospodarki w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru 

technicznego (Dz.U.2016 poz.696) – umożliwia składanie droga elektroniczną 

dostępnych w portalu wniosków (wniosek podpisywany jest profilem 

zaufanym bądź podpisem kwalifikowanym – nie ma już wtedy konieczności 

składania wniosku w formie papierowej. Do wniosku elektronicznego można 

również podpinać dokumentację techniczną w formacie PDF).  

• Administracja – jako administrator będziesz mógł samodzielnie dołączać kolejne 

osoby do portalu – podstawowy zakres administratora. Po zaznaczeniu 

szczegółowego zakresu administrator będzie mógł:  

a) z prawem przekazania innym uprawnień do modułów Urządzenia, 

Finanse, Obsługa Spraw oraz odbierania e-decyzji i 

eprotokołów  - możliwość nadawania innym uprawnień do 

wyznaczonych modułów  

https://eudt.gov.pl/assets/files/eUDT_upowaznienie.docx
https://eudt.gov.pl/assets/files/eUDT_upowaznienie.docx
https://eudt.gov.pl/assets/files/eUDT_upowaznienie.docx
https://eudt.gov.pl/assets/files/eUDT-zgoda-na-e-dokumenty.pdf
https://eudt.gov.pl/assets/files/eUDT-zgoda-na-e-dokumenty.pdf
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b) z prawem przekazania innym uprawnień do modułów Urządzenia, 

Finanse, Obsługa Spraw oraz do zaciągania zobowiązań 

finansowych (wymagane również upoważnienie dla samego 

Administratora w tym zakresie) - możliwość nadawania innym 

uprawnień do wyznaczonych modułów  

c) z prawem przekazania innym uprawnień do modułów Urządzenia, 

Finanse, Obsługa Spraw oraz odbierania e-decyzji i e-

protokołów oraz do zaciągania zobowiązań finansowych 

(wymagane również upoważnienie dla samego Administratora w 

tym zakresie) - możliwość nadawania innym uprawnień do 

wyznaczonych modułów  

• Konserwacja - upoważnienie wiąże się z nadaniem uprawnień do modułu 

„Urządzenia” i nadanie uprawnień do dokonywania wpisów w e-dzienniku 

konserwacji – będzie możliwe prowadzenie dziennika konserwacji w portalu 

eUDT  

• do odbierania e-decyzji i e-protokołów upoważnienie do odbierania decyzji 

administracyjnych i/lub protokołów z badań, doręczanych drogą elektroniczną w 

portalu eUDT, w formie dokumentu elektronicznego, oraz innych pism 

sporządzanych w sprawie (WYMAGANE JEST ODRĘBNE WYRAŻENIE 

ZGODY UPOWAŻNIAJĄCEGO NA DORĘCZANIE PISM DROGĄ  

ELEKTRONICZNĄ - formularz przesyłam w załączniku) do odebrania w 

formie elektronicznej decyzji administracyjnej oraz protokołu niezbędne jest 

posiadanie podpisu kwalifikowanego bądź profilu zaufanego. W 

przypadku nie podpisania urzędowego poświadczenia dostarczenia decyzji 

podpisem kwalifikowanym bądź profilem zaufanym, będzie ona widoczna 

dopiero po 14 dniach  

  

Zgoda na doręczanie pism drogą elektroniczną – wyrażana jest dla całego 

podmiotu (numeru NIP). Upoważnienie zezwala na odbieranie dokumentów 

poszczególnym osobom.  

  

1.2. REJESTRACJA PRZEZ WĘZEŁ KRAJOWY/PODPIS ELEKTRONICZNY  

  

Masz możliwość dokonania rejestracji poprzez węzeł krajowy lub podpis elektroniczny 

(certyfikat kwalifikowany)  

  

1.2.1.   REJESTRACJA PRZEZ WĘZEŁ KRAJOWY  

  

Krajowy Węzeł (login.gov.pl) pośredniczy w uwierzytelnianiu w krajowych usługach online za 

pomocą środków identyfikacji elektronicznej wydanych przez różne podmioty w ramach 

systemów identyfikacji elektronicznej. Pozwala na używanie jednego loginu i hasła do wielu 

cyfrowych usług publicznych. Instytucje i jednostki administracyjne, które chcą być do niego 
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przyłączone, muszą uzyskać odpowiednie certyfikaty, zgodne z wytycznymi Kancelarii Prezesa 

Rady Ministrów. Organem odpowiedzialnym za wprowadzenie Węzła Krajowego jest 

Ministerstwo Cyfryzacji.  

Portal eUDT posiada taki certyfikat, dlatego masz możliwość założenia konta oraz logowania 

się do portalu eUDT za pośrednictwem węzła krajowego.  

W celu rejestracji za pomocą Węzła Krajowego kliknij w ikonę login.gov.pl   

  

Otworzy się formularz rejestracji  

  

W tym przypadku nie ustalasz hasła do konta. Po uzupełnieniu danych na formularzu kliknij 

Zarejestruj konto. Zostaniesz przeniesiony do strony logowania do profilu zaufanego 

(https://pz.gov.pl/).   

https://pz.gov.pl/
https://pz.gov.pl/
https://pz.gov.pl/
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Ikona Profil Zaufany  

 

Po kliknięciu ikony Profil Zaufany zostaniesz przniesiony na stronę profilu zaufanego  

  

Wybierz sposób logowania do profilu zaufanego:  

1) Loginem i hasłem (wypełniłeś wniosek online i potwierdziłeś się w odpowiedniej 

placówce)  

2) Przy pomocy banku lub innego dostawcy   

  

W obu przypadkach postępuj zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się na stronie, na która 

zostaniesz przekierowany.   

  



Urząd 

Dozoru Technicznego                        Instrukcja obsługi portalu eUDT – wersja 03 

13 | S t r o n a  

  

  

Profil zaufany możesz uzyskać na stronie Wybór sposobu rejestracji - Profil zaufany (pz.gov.pl)  

  

  

 

Po kliknięciu ikony e-dowodu zostaniesz przeniesiony na stronę umożliwiającą Ci podpisanie 

dokumentów za pomocą e-dowodu (e-dowód to dowód osobisty wyposażony w warstwę 

elektroniczną, czyli elektroniczny chip, w którego pamięci są m.in. dane identyfikacyjne 

właściciela, w tym jego zdjęcie biometryczne. Chip jest bezstykowy, co oznacza, że użycie 

warstwy elektronicznej e-dowodu jest możliwe po przyłożeniu dokumentu do specjalnego 

czytnika).  

Masz możliwość zalogowania się przy pomocy:  

- smartfonu z modułem NFC lub  

- czytnika NFC  

Ikona e - dowód   

  

https://pz.gov.pl/pz/registerMainPage
https://pz.gov.pl/pz/registerMainPage
https://pz.gov.pl/pz/registerMainPage
https://pz.gov.pl/pz/registerMainPage
https://pz.gov.pl/pz/registerMainPage
https://pz.gov.pl/pz/registerMainPage
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Po kliknięciu na ikonę Smartfon zostaniesz przeniesiony na stronę, która wygeneruje kod 

QR, który umożliwi Ci podpisanie dokumentu.   

  

Zarówno numer CAN jak i PIN został nadany podczas wyrabiania e-dowodu.   

Po otwarciu eDO App postępuj zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się na Twoim 

telefonie.   

  

Po kliknięciu ikony Czytnik NFC zostaniesz przeniesiony na stronę, która pozwoli Ci na 

połączenie się z Twoim czytnikiem NFC  

  
Przejdź do logowania się do czytnika i postępuj zgodnie z informacjami pojawiającymi się na 

Twoim komputerze.  
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Po kliknięciu ikony Twojego banku w części Moje ID zostaniesz przeniesiony na stronę 

logowania się do Profilu zaufanego za pomocą bankowości elektronicznej. Postępuj zgodnie 

z informacjami pojawiającymi się na Twoim komputerze.  

  

1.2.2.  REJESTRACJA ZA POMOCĄ PODPISU KWALIFIKOWANEGO  

  

Przy wyborze opcji potwierdzenia profilu „Podpisem kwalifikowanym” zostanie otwarte okno 

„Szafir” komponentu do składania i weryfikacji e-podpisów.  

  

Postępuj zgodnie z informacjami pojawiającymi się na Twoim komputerze.  

  

1.3. LOGOWANIE DO KONTA   

  

Aby zalogować się do konta należy w przeglądarce internetowej wpisać adres www.udt.gov.pl 

Logować możesz się:  

1) Za pomocą loginu i hasła;  

2) Logując się przez Węzeł krajowy;  

3) Za pomocą podpisu kwalifikowanego.  

IKONA MOJE ID   

  

http://www.udt.gov.pl/
http://www.udt.gov.pl/
http://www.udt.gov.pl/
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Logowanie za pomocą loginu/hasła  

W miejscu login wpisz swój adres mail, który użyłeś w momencie zakładania konta. W polu 

hasło wpisz hasło, które wybrałeś w momencie zakładania konta. Naciśnij przycisk Zaloguj się.  

 

  

Logowanie przez węzeł krajowy  

  

Po kliknięciu Logowanie przez Węzeł Krajowy przeniesiony zostaniesz na stronę gov.pl.   

  

  
   

Postępuj zgodnie z informacjami znajdującymi się na stronie 19   

  

Logowanie za pomocą podpisu kwalifikowanego   

  

Po kliknięciu Zaloguj się przez podpis kwalifikowany zostanie otwarte okno „Szafir” 

komponentu do składania i weryfikacji e-podpisów.  

Postępuj zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się na stronie, do której zostaniesz 

przekierowany.  
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1.4. RESETOWANIE HASŁA  

  

Jeśli w trakcie użytkowania konta zapomniałeś hasła możesz je zresetować kliknij opcję Nie 

pamiętasz loginu/hasła?  

  

  
  

  

Wpisz adres e-mail podany podczas rejestracji konta.  

 

  

Kliknij opcję Resetuj hasło.  

  

  
  

  

Na Twój adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem umożliwiającym zmianę hasła.  
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Kliknij w link podany w otrzymanej wiadomości e-mail. Po kliknięciu w link zostaniesz 

przeniesiony do strony umożliwiającej zmianę hasła.  

  

  
Uzupełnij pola Hasło oraz Powtórz hasło następnie kliknij Zapisz nowe hasło. Pamiętaj 

o zasadach tworzenia hasła – jak utworzyć hasło patrz strona 5.  

Pojawi się komunikat o pomyślnej zmianie hasła, otrzymasz wiadomość e-mail informującą o 

poprawnej zmianie hasła. Teraz możesz zalogować się używając nowego hasła.  

  

1.5. PERSONALIZACJA USTAWIEŃ KONTA  

Po zalogowaniu się na konto w portalu eUDT możesz w Górnym Menu ustawić własny 

widok.   

 
Możesz włączyć tryb wysokiego kontrastu wybierając z Górnego Menu opcję Wersja 

kontrastowa serwisu.  
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W celu powrotu do standardowego trybu wyświetlania kolorów należy wybrać z Górnego 

Menu Wersja graficzna serwisu.  

  

  

Oznaczenia A A+ A++ służą do powiększania obrazu.  

  

  

W celu otwarcia witryny z pytaniami i odpowiedziami (z ang. FAQ – Frequently Asked 

Questions) należy wybrać FAQ z górnego menu portalu.    

  

  

  

Po naciśnięciu przycisku kontakt otworzy się mapa z zaznaczonymi lokalizacjami oddziałów 

UDT.  
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1.6. AKTUALNY KONTEKST  

  

Bardzo ważne jest abyś pracując w portalu eUDT miał wybrany prawidłowy kontekst, czyli 

aby wyświetlały się dane podmiotu, w imieniu którego obecnie pracujesz.  

Jeśli zostałeś upoważniony przez swojego pracodawcę do działania w jego imieniu (uzyskałeś 

dostęp do kontekstu firmy swojego mocodawcy przez złożenie upoważnienia do portalu 

eUDT) pamiętaj, aby zmienić aktualny kontekst na kontekst firmy, w imieniu której będziesz 

składać wnioski.  

W celu wyboru właściwego kontekstu należy kliknąć lewym przyciskiem myszy na strzałkę w 

dół obok pola Aktualny kontekst. Następnie po rozwinięciu listy można wybrać jeden z 

dostępnych kontekstów. Oprócz powiązanych z Twoim kontem podmiotów na liście będzie 

znajdowało się Twoje imię i nazwisko.  
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2.  MODUŁ MOJE KONTO  

Moduł moje konto służy do zarządzania ustawieniami konta, weryfikacji Twoich zgód oraz 

uzyskania pomocy zdalnej od pracownika UDT. Znajdują się tam następujące zakładki:  

  

  

2.1. PULPIT  

Po kliknięciu na zakładkę pulpit wyświetli się główny pulpit portalu, na którym pojawiają się 

podstawowe dane podmiotu, w imieniu którego obecnie działasz - jak ustawić aktualny 

kontekst patrz strona 20.  
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2.2. KALENDARZ  

  

W kalendarzu wyświetlane są dane tylko dotyczące aktualnego kontekstu, w jakim pracujesz 

jak ustawić aktualny kontekst patrz strona 20  

W każdej chwili możesz wyłączyć widok wpisów w kalendarzu – zarówno tych importowanych 

z bazy UDT jaki i swoich własny klikając na check-box  Kalendarz wyłączony.  

 

Następnie kliknij Zapisz ustawienia  

  

Jeśli wyłączyłeś kalendarz po kliknięciu w moduł Moje konto – Kalendarz w prawym rogu 

pojawi się komunikat o tym, iż kalendarz dla tego kontekstu jest wyłączony.  
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W kalendarzu można wyświetlić dane dotyczące:   

• Badań urządzeń – uzupełniany automatycznie na podstawie danych urządzeń 

zarejestrowanych w UDT  

• Finansów – uzupełniany automatycznie na podstawie danych dotyczących finansów  

• Osobistych wpisów – możesz dodawać do kalendarza wpisy własne.  

   

  

  
  

Tylko te zdarzenia, dla których minął termin np. badania urządzenia, płatności 

rachunku/faktury są oznaczone kolorem czerwonym.   

  

Aby dodać nowy wpis do kalendarza należy wybrać lewym przyciskiem myszy komórkę 

kalendarza przedstawiającą datę, której będzie dotyczył nowy wpis. Po pojawieniu się na 

ekranie okna zatytułowanego Dodawanie nowego wpisu w kalendarzu a następnie 

kliknij Zapisz.  
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W lewym dolnym rogu witryny kalendarza znajduje się panel Kategorie. Dzięki niemu 

możesz zdefiniować widok zdarzeń poprzez wybór kategorii wyświetlanych w kalendarzu. W 

celu wyświetlenia danej kategorii na kalendarzu należy, klikając na tekst, zaznaczyć checkbox 

wyświetlający po lewej stronie nazwy kategorii w panelu. Możesz również wybrać kolor 

klikając na koło znajdujące się po prawej stronie nazwy kategorii w panelu.    

  

Możesz konfigurować układ wyświetlania kalendarza przy pomocy listy rozwijalnej w prawym 

górnym rogu kalendarza. Można wybrać jedną z trzech opcji:    

Widok miesiąca   

Widok tygodnia   

Widok harmonogramu  
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Po kliknięciu lewym przyciskiem myszy na wybraną pozycję widok zostanie zmieniony zgodnie 

z wyborem z listy.   

Możesz również konfigurować ustawienia układu wyświetlania również za pomocą:  

Wszystkie konteksty - w kalendarzu domyślnie wyświetlane są dane dotyczące aktualnego 

kontekstu z możliwością wybrania opcji, aby w kalendarzu pojawiły się dane wszystkich 

kontekstów, do których posiadasz dostęp.   

  

   

Bieżące wydarzenia – w kalendarzu pojawią się tylko bieżące wydarzenia przypisane do 

aktualnego podmiotu (nie wyświetlają się wydarzenia, których termin już minął) jak ustawić 

aktualny kontekst patrz strona 20  

  

  

  

Z lewej strony kalendarza widoczny jest mały kalendarz   
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W celu wyświetlenia wydarzeń z danego dnia należy wybrać dowolny dzień w małym 

kalendarzu lewym przyciskiem myszy. Wtedy wszystkie wydarzenia z wybranego dnia pojawią 

się w panelu widoku dziennego. Jeśli jest ich dużo aby rozwinąć całą listę należy kliknąć 

przycisk Załaduj więcej.   

  

2.3. PROFIL  

  

W zakładce Profil masz podgląd i możliwość samodzielnej zmiany Twoich danych 

kontaktowych dotyczących konta (numer telefonu, adres email oraz adres do 

korespondencji).   
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Po wypełnieniu pól. Zatwierdź zmianę klikając Zapisz.  

  

 

Możesz także samodzielnie zmienić dane w profilu takie jak imię i nazwisko. W tym celu użyj 

przycisku o nazwie „Odblokuj dane do edycji”, a następnie zmień dane i zapisz zmiany.  

 

    

Masz też możliwość dodania uprawnień konserwatora (jeśli je posiadasz) – informacyjnie dla 

Ciebie (będziesz to widzieć tylko Ty na swoim koncie) W tym celu:  

• zaznacz check-box „Czy jesteś uprawnionym konserwatorem?”   

• wypełnij pola obowiązkowe „Numer” i „opis”  

• kliknij przycisk zapisz w celu zatwierdzenia zmian  

• kliknij „Dodaj uprawnienie” jeśli chcesz dodać kolejne zaświadczenie kwalifikacyjne 

do konserwacji urządzeń transportu bliskiego   
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W zakładce Profil zgromadzono także wszystkie Ustawienia jakie użytkownik może zmieniać w 

portalu. W celu zmiany ustawień należy przejść do zakładki Ustawienia i zatwierdzić zmiany 

przyciskiem akcji Zapisz. 

 

 
 

2.4. ZMIANA HASŁA  

  

Istnieje możliwość zmiany hasła do konta.   

  

Kliknij opcję Zmień hasło, zostanie wyświetlona strona umożliwiająca zmianę hasła.   
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Wypełnij  pola obowiązkowe pamiętając o zasadach tworzenia hasła – jak utworzyć hasło  

patrz strona 5  

  

  
  

Zatwierdź zmianę hasła klikając Zapisz.  

  

  

2.4. MOJE ZAŚWIADCZENIA  

  
W zakładce Moje Zaświadczenia umieszone zostały aktualne zaświadczenia kwalifikacyjne 

jakie posiadasz (obsługa i konserwacja). Zgodnie z zapisem Rozporządzenia Ministra 

Przedsiębiorczości i technologii z dnia 21 maja 2019r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania 

kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i 

trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych, zaświadczenia wydawane 

są na 5 lub 10 lat. Po upływie tego terminu musisz złożyć odpowiedni wniosek o ich 

przedłużenie. Po przedłużeniu zaświadczenia zobaczysz je w zakładce MOJE 

PRZEDŁUŻONE.  
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W zakładce MOJE AKTUALNE znajduje się rejestr posiadanych przez Ciebie 

zaświadczeń kwalifikacyjnych.  

  

  
  

Po prawej stronie znajdują się przyciski Pobierz potwierdzenie zaświadczenia oraz 

Utwórz wniosek o przedłużenie zaświadczenia.   

  

Klikają na Pobierz potwierdzenie zaświadczenia otworzy się PDF z kodem QR - 

potwierdzenie posiadanych przez Ciebie kwalifikacji.  
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Po kliknięciu Utwórz wniosek o przedłużenie zaświadczenia otworzy się 

wniosek o przedłużenie zaświadczenia.  

  

  
  

2.5. ZGODY  

  

W zakładce Zgody masz możliwość zaznaczenia/odznaczenia zgody na otrzymywanie 

informacji handlowych.   
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Możesz je w każdej chwili wyłączyć bądź włączyć. Widzisz również informację, które 

zaznaczyłeś i z którymi zapoznałeś się w momencie zakładania konta. Klikając rozwiń możesz 

się ponownie z nimi zapoznać.  

Dodatkowo widzisz czy firma, w imieniu której działasz wyraziła zgodę na otrzymywanie 

dokumentów w wersji elektronicznej.   

  

  

2.5.1.  WYRAŻENIE  ZGODY  NA  DORĘCZANIE  PISM 

 DROGĄ ELEKTRONICZNĄ   

  

Jeśli jesteś właścicielem firmy bądź osobą, która ma upoważnienie do jednoosobowego 

reprezentowania podmiotu możesz w każdej chwili złożyć do UDT pismo – WYRAŻENIE 

ZGODY NA DORĘCZANIE PISM DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. W tym celu pracując w aktualnym 

kontekście firmy wejdź w moduł Obsługa spraw – zakładka Wnioski - ikona INNE  

  

W pozycji WYRAŻENIE ZGODY NA DORĘCZANIE PISM DROGĄ ELEKTRONICZNĄ kliknij 

Wypełnij.  
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Po wypełnieniu wszystkich danych kliknij Podpisz i wyślij.  

  

2.6. PODPISYWANIE WNIOSKÓW W PORTALU EUDT  

  

Masz możliwość podpisywania wniosków oraz pism w portalu eUDT na dwa sposoby.  

  
  

2.6.1.  PODPISYWANIE WNIOSKÓW CERTYFIKOWANYM PODPISEM 

KWALIFIKOWANYM  

  

Po kliknięciu na pole Podpisz certyfikowanym podpisem kwalifikowanym i wyślij 

zostanie otwarte okno „Szafir” komponentu do składania i weryfikacji e-podpisów.  

  
Postępuj zgodnie z pojawiającymi się komunikatami na ekranie Twojego komputera.  

  

2.6.2.  PODPISYWANIE WNIOSKÓW PROFILEM ZAUFANYM  

  

Po kliknięciu na pole Podpisz profilem zaufanym i wyślij zostaniesz przeniesiony na 

stronę gov.pl  
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Wybierz sposób logowania do profilu zaufanego - wyjaśnienie poszczególnych ikon patrz 

strona 12  

  

Po zalogowaniu się do profilu zaufanego otworzy się strona Podpisywanie dokumentu  

  

Po kliknięciu Podpisz profilem zaufanym, zgodnie z wybranym sposobem logowania, 

otrzymasz SMS z kodem autoryzacyjnym od PZePUAP albo SMS od Twojego banku albo 

zostaniesz poproszony o potwierdzenie podpisu dokumentu w aplikacji bankowej. Postępuj 

zgodnie z informacjami, jakie otrzymasz.   
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Po podpisaniu wniosku zostaniesz przeniesiony z powrotem na portal a w prawym górnym 

rogu pojawią się komunikaty o poprawnym podpisaniu i wysłaniu wniosku.  

  

   

2.7. ALERTY  

  

W zakładce Alerty wyświetlane jest czerwone kółko z liczbą niewyświetlonych alertów dla 

aktualnego kontekstu.   

  

W celu wybrania odpowiedniej dla Ciebie formy dostarczania poszczególnych alertów  należy 

w zakładkę Profil i kliknąć w zakładkę Ustawienia. W zakładce znajduje się napis 

Ustawienia alertów, który umożliwia zmianę ustawień. 

  

W tym widoku znajduje się lista dostępnych alertów oraz możliwość wyboru formy ich 

dostarczania.  
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Check-box Portal eUDT oznacza, iż w zakładce Alerty pojawi się powiadomienie dotyczące 

wybranej informacji. Dodatkowo zmieni się cyfra w czerwonym kółku przy zakładce Alerty.  

Check-box E-mail oznacza, iż na podany przez Ciebie adres mailowy zostanie przesłane 

powiadomienie dotyczące wybranej informacji.  

Check-box Sms oznacza, iż na podany i potwierdzony przez Ciebie numer telefonu przesłane 

zostanie powiadomienie dotyczące wybranej informacji (numer telefonu potwierdza się 

zakładce profil – jak potwierdzić/zmienić dane patrz strona 27).  

Możesz decydować o powiadomieniach dla poniższych informacji:   

- zmiana przepisów – informacja o zmianie przepisów mających wpływ na działalność UDT   

- płatności rachunku/faktury – przypomnienie o zbliżającym się terminie płatności,  

- nowa faktura/rachunek – powiadomienie o wystawieniu nowego rachunku/faktury.  

- badania urządzeń – przypomnienie o upływającym terminie badania urządzenia,  

- koniec dostępu do portalu – w przypadku, kiedy konto zostało zamknięte,  

- powiadomienie o informacji zwrotnej – powiadomienie o przesłaniu przez UDT informacji w 

sprawie złożonego przez Ciebie wniosku. Każdy po założeniu konta ma „z automatu” 

włączone alerty powiadamiające o informacji zwrotnej, 

- alert o nazwie "Powiadomienie o wniosku oczekującym do podpisu", który informuje o 

przygotowanym przez innego użytkownika wniosku do podpisu. 

  

Powiadomienia o dostarczeniu na portal eUDT decyzji elektronicznej wraz z protokołem 

elektronicznym zawsze przesyłane są na podany podczas rejestracji przez Ciebie adres 

mailowy. Nie ma możliwości ich wyłączenia, gdyż jest to wymogiem art. 46 Kodeks 

postępowania administracyjnego na podstawie, którego wydawane są decyzje 

administracyjne.  

Zgodnie z art. 46 Kodeksu postępowania administracyjnego:  

§ 3. W przypadku doręczenia pisma za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

doręczenie jest skuteczne, jeżeli adresat potwierdzi odbiór pisma w sposób, o którym mowa 

w § 4 pkt 3.  

§ 4. W celu doręczenia pisma w formie dokumentu elektronicznego organ administracji 

publicznej przesyła na adres elektroniczny adresata zawiadomienie zawierające: 1) 

wskazanie, że adresat może odebrać pismo w formie dokumentu elektronicznego;  



Urząd 

Dozoru Technicznego                        Instrukcja obsługi portalu eUDT – wersja 03 

37 | S t r o n a  

  

2) wskazanie adresu elektronicznego, z którego adresat może pobrać pismo i pod którym 

powinien dokonać potwierdzenia doręczenia pisma.  

  

2.8. LISTA KONTEKSTÓW  

  

Z poziomu listy kontekstów możesz ustawić kontekst domyślny, w jakim będziesz zaczynał 

pracę po zalogowaniu do systemu. W tym celu kliknij w kolumnie Akcje opcję Ustaw jako 

domyślny dla wybranego kontekstu.   

  

  

  

Z poziomu listy kontekstów możesz zawnioskować o uzyskanie dostępu do podmiotu. W tym 

celu, aby wyświetlić odpowiedni formularz, kliknij opcję Uzyskaj dostęp do podmiotu.   

  

  

Otworzy się formularz. Należy uzupełnić w nim wszystkie dane oraz wybrać zakres uprawnień 

o jakie wnioskujesz.  
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Do wniosku możesz dołączyć podpisane elektronicznie upoważnione eUDT przez Twojego 

pracodawcę – pobierz druk Upoważnienia eUDT tutaj  

Z poziomu listy kontekstów możesz też zawnioskować o zmianę danych. Wniosek ten możesz 

złożyć w imieniu własnym, bądź podmiotu, do którego kontekstu masz dostęp. W tym celu, 

aby wyświetlić odpowiedni formularz, kliknij opcję Zgłoś zmianę danych.   

   

https://eudt.gov.pl/assets/files/eUDT_upowaznienie.docx
https://eudt.gov.pl/assets/files/eUDT_upowaznienie.docx
https://eudt.gov.pl/assets/files/eUDT_upowaznienie.docx
https://eudt.gov.pl/assets/files/eUDT_upowaznienie.docx
https://eudt.gov.pl/assets/files/eUDT_upowaznienie.docx
https://eudt.gov.pl/assets/files/eUDT_upowaznienie.docx
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Kliknij Podpisz i wyślij formularz – jak podpisać wniosek patrz storna 31  

  

2.9. PANEL ADMINISTRATORA  

  

Administrator podmiotu to użytkownik, który uzyska pełny dostęp do danych danego 

podmiotu gospodarczego. Jest to osoba, który posiada najszerszy zakres uprawnień. Ma 

możliwość samodzielnego nadawania i odbierania dostępu do danych danego podmiotu 

gospodarczego innemu użytkownikowi, który ma założone i potwierdzone konto w portalu 

eUDT, ograniczania widoczności urządzeń, przypisywania urządzeń do konkretnych osób.  

   

Jeśli chcesz być Administratorem i nadawać uprawnienia w swojej firmie, dostarcz do UDT 

odpowiednie upoważnienie – pobierz druk Upoważnienia eUDT tutaj   

  

2.9.1.  ZAKRES UPOWAŻNIEŃ ADMINISTRATORA  

  

Twoje uprawnienia administratora zależą od tego, co zostało zaznaczone w druku 

Upoważnienia eUDT.  

2  

1  

3  

4  

  

https://eudt.gov.pl/assets/files/eUDT_upowaznienie.docx
https://eudt.gov.pl/assets/files/eUDT_upowaznienie.docx
https://eudt.gov.pl/assets/files/eUDT_upowaznienie.docx
https://eudt.gov.pl/assets/files/eUDT_upowaznienie.docx
https://eudt.gov.pl/assets/files/eUDT_upowaznienie.docx
https://eudt.gov.pl/assets/files/eUDT_upowaznienie.docx
https://eudt.gov.pl/assets/files/eUDT_upowaznienie.docx
https://eudt.gov.pl/assets/files/eUDT_upowaznienie.docx
https://eudt.gov.pl/assets/files/eUDT_upowaznienie.docx
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Jeśli na upoważnieniu został zaznaczony tylko check-box 1 będziesz mógł nadawać innym 

pracownikom uprawnienia do modułów Urządzenia, Finanse, Obsługa Spraw.  

Jeśli na upoważnieniu został zaznaczony check-box 2 będziesz mógł nadawać innym 

pracownikom uprawnienia do modułów Urządzenia, Finanse, Obsługa Spraw oraz odbierania 

e-decyzji i e-protokołów. Warunkiem odbierania e-decyzji i e-protokołów jest WYRAŻENIE 

ZGODY NA DORĘCZANIE PISM DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – pobierz druk zgody tutaj   

Jeśli na upoważnieniu został zaznaczony check-box 3 będziesz mógł nadawać innym 

pracownikom uprawnienia do modułów Urządzenia, Finanse, Obsługa Spraw oraz do 

zaciągania zobowiązań finansowych.  

Jeśli na upoważnieniu został zaznaczony check-box 4 będziesz mógł nadawać innym 

pracownikom uprawnienia do modułów Urządzenia, Finanse, Obsługa Spraw, odbierania 

edecyzji i e-protokołów oraz do zaciągania zobowiązań finansowych. Warunkiem odbierania 

e-decyzji i e-protokołów jest WYRAŻENIE ZGODY NA DORĘCZANIE PISM DROGĄ 

ELEKTRONICZNĄ.  

Jeśli jesteś właścicielem firmy możesz WYRAŻENIE ZGODY NA DORĘCZANIE PISM DROGĄ 

ELEKTRONICZNĄ złożyć za pomocą portalu – jak wyrazić zgodę na doręczanie pism drogą 

elektroniczną patrz strona 30  

  

2.9.2.  DODAWANIE NOWYCH UŻYTKOWNIKÓW  

  

W Panelu Administratora widzisz wszystkie firmy do których uzyskałeś uprawienia 

administratora.  

W celu dodania użytkownikowi kontekstu podmiotu należy wybrać w kolumnie Akcje opcję 

Użytkownicy.    

 

Otworzy się rejestr osób uprawnionych do działania w imieniu aktualnego kontekstu - jak 

ustawić aktualny kontekst patrz strona 20.   

Aby dodać nowego użytkownika kliknij przycisk Dodaj.   

  

  

https://eudt.gov.pl/assets/files/eUDT-zgoda-na-e-dokumenty.pdf
https://eudt.gov.pl/assets/files/eUDT-zgoda-na-e-dokumenty.pdf
https://eudt.gov.pl/assets/files/eUDT-zgoda-na-e-dokumenty.pdf
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Otworzy się formularz dodawania nowego użytkownika.  

  

Wpisz dokładny login użytkownika, którego chcesz dodać (jego konto musi być aktywne i 

potwierdzone).  

Następnie zaznacz odpowiednie moduły, do których ma mieć on dostęp. Możesz to zrobić 

zgodnie z nadanymi Tobie uprawnieniami administratora.  

Jeśli dany użytkownik ma mieć ograniczenia w zakresie widoczności urządzeń – musisz mu 

nadać do tego odpowiednie uprawienia – jak nadać uprawnienia patrz strona 40  

  

Zatwierdź dodanie kontekstu podmiotu do użytkownika klikając przycisk Zapisz.   

   

Do użytkownika, któremu kontekst został nadany zostaje wysłana wiadomość e-mail z 

informacją o uzyskaniu dostępu do podmiotu.    
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Aby odebrać użytkownikowi dostęp do danego podmiotu należy w zakładce użytkownicy 

odnaleźć danego użytkownika, przejść do kolumny akcję i w polu Szczegóły kliknąć na 

strzałkę w dół.  

 

  

  
Po kliknięciu pola Usuń system zapyta Cię czy na pewno chcesz usunąć użytkownika.  

Potwierdź usunięcie użytkownika klikając Tak.   

  

  

2.9.3.  NADAWANIE UPRAWNIEŃ DO URZĄDZENIA  

  

  

Pojawi się pole z napisem  Usuń .   
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W celu dodania uprawnień do urządzeń należy wybrać w kolumnie Akcje opcję Uprawnienia 

urządzeń.    

 

Kliknij przycisk Dodaj  

  

Otworzy się formularz dodawania uprawnień do urządzeń, w którym należy uzupełnić 

odpowiednie pola.  

  

  
Nazwa – Twoja nazwa własna do wyświetlania uprawnienia na liście uprawnień,   

Typ – należy wybrać z listy jeden z zakresu przydziału do urządzeń. Masz do wyboru:  

 Miasto – urządzenia zlokalizowane w mieście;  

 Miasto i ulica – urządzenia zlokalizowane w mieście i na danej ulicy;  

 Lokalizacja – urządzenia zlokalizowane pod dokładnym adresem;   

Klasa urządzenia – możesz wybrać same UC (urządzenia ciśnieniowe), same UD  

(urządzenia dźwigowe) lub UC, UD (urządzenia ciśnieniowe i dźwigowe);  

Miasto, Ulica, Numer lokalu – dane dotyczące lokalizacji urządzeń ;  

Oddział dozorujący – możesz wybrać uprawnienia po oddziale UDT, pod który podlegają 

Twoje urządzenia.  

Nazwa klienta z systemu usługowego UDT – możesz utworzyć uprawnienia po danych 

z rejestru UDT.  
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Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól kliknij Zapisz.  

  

W celu usunięcia uprawnienia z listy uprawnień do urządzeń należy przejść do kolumny akcje 

i w zakładce szczegóły kliknąć na strzałkę w dół. Pojawi się pole z napisem Usuń, które 

należy klikąć.  

  

Po kliknięciu pola Usuń system zapyta Cię czy na pewno chcesz usunąć uprawnienie z 

podmiotu. Potwierdź usunięcie uprawnień klikając Tak.   

  

  

  

2.9.4.  DODAWANIE UPRAWNIEŃ W REJESTRZE URZĄDZEŃ  

Masz możliwość nadania uprawnień innym użytkownikom do konkretnych urządzeń. W tym 

celu musisz wejść w Rejestr urządzeń w Module Urządzenia. Za pomocą filtrów wybrać 

urządzenia, do których uprawnienia chcesz nadać. W kolumnie zaznaczenie kliknąć na 

checkbox obok wybranego urządzenia  
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Po kliknięciu na check-box w górnym menu nad przyciskiem Eksportuj pojawią się kolejne 

dwa przyciski.  

 

Klikasz w strzałkę w dół na przycisku Uprawnienie: Brak (oznacza to że dla zaznaczonych 

przez Ciebie urządzeń nie utworzono żadnych indywidulanych uprawnień).  

Rozwinie się lista, na której będą widoczne wszyskie utworzone przez Ciebie rejestry 

uprawnień dla urządzeń. W celu dodania nowego – dla zaznaczonych urządzeń kliknij Zapisz.   

 
Otworzy się pole Nazwa uprawnienia, w które musisz wpisać nazwę nadawanego 

uprawnienia i kliknąć Zapisz.  

 

Uprawnienie zostało nadane i pojawiło się w rejestrze Uprawnienia urządzeń.  
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W każdej chwili możesz zmienić zakres tego upoważnienia. Wystarczy, że w rejestrze 

urządzeń klikniesz na chec-box obojętnie którego urządzenia a następnie strzałkę w dół na 

przycisku Uprawnienie: Brak. Z listy rozwijanej wybierz uprawnienie, które chcesz zmienić. 

W polu Uprawnienie – pojawi się nazwa wybranego przez Ciebie uprawnienia.  

   

Ponownie kliknij strzałkę w dół na przycisku Uprawnienie: Twoja nazwa i z rozwijanej listy 

wybierz Zakutalizuj.  

 
Zaznacz/odznacz check-box przy urządzeniach i kliknij Zapisz. Zmiany pojawia się 

automatycznie na koncie użytkownika.  

  

2.9.5.  OGRANICZENIE UPRAWNIEŃ UŻYTKOWNIKOM  

  

Jeśli użytkownik na mieć ograniczony widok urządzeń – ma widzieć tylko daną grupę urządzeń 

bądź ma widzieć tylko konkretne urządzenia – po przygotowaniu odpowiednich uprawnień 

należy wejść w rejestr użytkowników  
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Wybrać użytkownika któremu chcemy włączyć specjalne uprawnienia, przesunąć górną 

listewkę w prawo i kliknąć na przycisk Szczegóły.  

 

Otworzy się karta użytkownika z zakresem jego obecnych uprawnień.  

  
W celu ograniczania widoczności urządzeń należy zaznaczyć check-box przy zapytaniu o 

ograniczenie. Pojawią się okna Dostępne uprawnienia po lewej stronie i Wybrane 

uprawnienia po prawej stronie.   

  

Należy podświetlić i za pomocą strzałek przenieść wybrane przez nas uprawnienia z okna po 

lewej stornie do okna po prawej stronie i kliknąć Zapisz.  
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W celu cofnięcia ograniczeń należy postąpić w odwrotną stronę. Uprawnienie z pola po prawej 

stronie za pomocą strzałki przenieść do pola po lewej stronie i kliknąć Zapisz.  

  

W celu ograniczania widoczności e-dokumentów należy zaznaczyć check-box przy zapytaniu 

o ograniczenie. Pojawią się okna Dostępne uprawnienia po lewej stronie i Wybrane 

uprawnienia po prawej stronie.  

  
Należy podświetlić i za pomocą strzałek przenieść wybrane przez nas uprawnienia z okna po 

lewej stornie do okna po prawej stronie i kliknąć Zapisz.  

  

W celu cofnięcia ograniczeń należy postąpić w odwrotną stronę. Uprawnienie z pola po prawej 

stronie za pomocą strzałki przenieść do pola po lewej stronie i kliknąć Zapisz.  
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2.9.5. USTAWIENIA UDOSTĘPNIANIA WNIOSKÓW INNYM UŻYTKOWNIKOM  

 

Administrator podmiotu ma dostęp do widoku wszystkich złożonych wniosków w ramach 

kontekstu/profilu w module Obsługa spraw, zakładka Rejestr wniosków. 

 

Administrator podmiotu ma również możliwość przydzielania uprawnień do widoku Wniosków 

bezpośrednio w panelu Administratora poprzez użycie przycisku „Ustawienia udostępniania 

rejestru wniosków” 
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Administrator może zdecydować komu i w jakim zakresie udostępni wnioski wytworzone w ramach 

kontekstu/profilu.

 

W tym celu należy wyszukać użytkownika, dla którego uprawnienia mają być nadane, a następnie 

wybrać poziom uprawnień. Akcję należy zatwierdzić przyciskiem Zapisz. 

2.10. POMOC ZDALNA  

  

W zakładce Pomoc zdalna masz możliwość wygenerowania PINu, który w trakcie kontaktu 

telefonicznego podasz pracownikowi UDT, dzięki temu będzie on miał możliwość zdalnego 

podglądu do Twojego konta – będzie widział to samo co Ty.  

  

Aby wygerować PIN kliknij pole Wygeneruj PIN. Podaj go pracownikowi BOK a ten będzie 

mogł zobaczyć Twoje konto.  
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Ważne – nie generuj PINu zanim nie połączysz się z pracownikiem UDT. Ważność PINu to 

tylko kilka minut. Może się zdarzyć, że jeśli Twój problem będzie poważniejszy zostaniesz w 

trakcie rozmowy poproszony o wygenerowanie kolejnego PINu.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



Urząd 

Dozoru Technicznego                        Instrukcja obsługi portalu eUDT – wersja 03 

52 | S t r o n a  

  

3. MODUŁ OBSŁUGA SPRAW  
  

W module Obsługa spraw znajdują się wszystkie wnioski, które możesz za pomocą portalu 

eUDT złożyć do UDT. Możesz też z poziomu tego modułu złożyć do UDT zapytanie do działu 

IT – jeśli wydaje Ci się, że coś nie działa w Twoim portalu UDT tak jak powinno.  

Znajdują się tam następujące zakładki  

  

  

3.1. WNIOSKI  

  

Dostępne są wnioski dotyczące różnych obszarów działania UDT, m.in.: dozoru technicznego, 

elektromobilności, SZWO i F-GAZów, OZE. Możesz też skorzystać z elektronicznych formularzy 

dotyczących rozliczeń finansowych UDT.   

Wnioski podzielone są na grupy, co znacznie ułatwia użytkownikowi odnalezienie potrzebnego 

wniosku. Grupy wniosków nazwano:   

- NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE,  

- DOZÓR TECHNICZNY,  

- SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI OSÓB,  

- OZE,  

- SZWO – F-GAZY,  

- ELEKTROMOBILNOŚĆ,  

- FINANSE,  
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- UPRAWNIENIA ZAKŁADÓW,  

- INNE  

  
Wnioski w grupie DOZÓR TECHNICZNY dotyczą przeprowadzenia badań technicznych 

urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, m.in. rejestracja urządzenia, zgłoszenie 

badania okresowego, doraźnego eksploatacyjnego, zgłoszenie do uzgodnienia dokumentacji, 

modernizacji, naprawy.  

  

Wnioski w grupie SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI OSÓB dotyczą sprawdzania kwalifikacji 

osoby obsługującej i/lub konserwującej urządzenia techniczne podlegające dozorowi 

technicznemu. Sprawdzanie kwalifikacji /uprawnianie /certyfikacja osób wykonujących 

połączenia nierozłączne.  
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Wnioski w grupie OZE dotyczą certyfikacji Instalatorów w zakresie OZE m.in. wnioskowanie 

o wydanie certyfikatu i przedłużenie ważności certyfikatu. Akredytacja organizatorów szkoleń 

w zakresie OZE. Zgłaszanie zamiaru rozpoczęcia instalacji. Zgłaszanie zamiaru rozpoczęcia 

szkoleń.  

  
Wnioski w grupie SZWO i F-GAZY dotyczą certyfikacji personelu i przedsiębiorców, 

certyfikacji jednostek oceniających personel i jednostek prowadzących szkolenia, 

certyfikacji jednostki wydającej zaświadczenia o odbytym szkoleniu.  

  

Wnioski w grupie ELEKTROMOBILNOŚĆ dotyczą zgłoszenia badania wstępnego lub 

eksploatacyjnego stacji ładowania i punktu ładowania stanowiącego element infrastruktury 

ładowania drogowego transportu publicznego.  
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Wnioski w grupie FINANSE dotyczą zgody na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej, 

reklamacje faktury, rachunku, noty odsetkowej. Zmiana danych kontrahenta.  

  

Wnioski w grupie UPRAWNIANIE ZAKŁADÓW dotyczą nadania uprawnienia/zmianę zakresu 

uprawnienia. W celu złożenia wniosku wymagany jest profil zaufany lub podpis 

kwalifikowany.  

  

Wnioski w grupie INNE dotyczą wyrażenia zgody na doręczanie pism drogą elektroniczną. 

Wniosek o dodanie dokumentu do karty urządzenia. Prośba wydanie tokenu API.  
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Pełna dostępna lista wniosków znajduje się na stronie eUDT - portal klienta w zakładce FAQ 

pytanie numer 20.  

Należy pamiętać, że w celu złożenia większości wniosków wymagany jest podpis elektroniczny 

tj. profil zaufany lub podpis kwalifikowany.   

  

3.1.1.  USTAWIENIA UDOSTĘPNIANIA WNIOSKÓW   

Tylko Ty widzisz wnioski składane przez siebie w imieniu podmiotu z aktualnego kontekstu. 

Aby inni użytkownicy portalu eUDT mający dostęp do kontekstu tej samej firmy, co Ty widzieli 

składane przez Ciebie wnioski musisz je im udostępnić.  

Aby to zrobić należy nacisnąć przycisk Ustawienia udostępniania wniosków   

  

W polu wyszukaj użytkownika do dodania wpisz login użytkownika, któremu chcesz 

udostępnić widok do składanych przez Ciebie wniosków następnie kliknij przycisk Dodaj. W 

polu Użytkownicy z upoważnieniem do Twoich wniosków widoczne będzie imię i 

nazwisko użytkownika, którego upoważniłeś do swoich wniosków. Kliknij przycisz Zapisz.  

https://eudt.gov.pl/faq
https://eudt.gov.pl/faq
https://eudt.gov.pl/faq
https://eudt.gov.pl/faq
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Aby usunąć udostępnianie wniosków innym użytkownikom należy wejść w zakładkę 

Ustawienia udostępniania wniosków.   

Po prawej stronie znajdują się osoby, którym nadane zostały upawnienia do twoich wniosów.   

 
Należy najechać kursorem myszy na dane osoby, którą chcemy usunąć, podświetlić i za 

pomocą strzałki po lewej stronie przenieść ją do pola Użytkownicy którym zostanie 

usunięte upoważnienie.  

 

  

  

  

Aby zapisać zmianę kliknij przycisk   Zapisz.   
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3.2. ZŁOŻENIE WNIOSKU  

  

W celu złożenia wniosku w portalu eUDT kliknij w zakładkę Wnioski, a następnie wybierz 

Grupę wniosków i wybierz interesujący Cię wniosek poprzez przycisk Wypełnij.  

 

Przykładowo wybieramy wniosek o nazwie Wniosek o przeprowadzenie badania przed 

wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację.  

 

W pierwszym kroku wybierz z listy oddział obsługujący w UDT, do którego chcesz skierować 

wniosek. Jeśli najczęściej wysyłasz wnioski do jednego oddziału/biura UDT możesz skorzystać 

z opcji Włącz używanie domyślnego oddziału obsługującego. Opcja ta pozwoli na 

ustawienie domyślnego oddziału na przyszłość.  

W celu zgłoszenia pod dozór urządzenia w imieniu innego podmiotu w formularzu należy 

zaznaczyć check-box przeznaczony dla Pełnomocnika o nazwie Zaznacz jeśli jesteś 

upoważniony do reprezentowania wnioskodawcy i chcesz złożyć wniosek w 

imieniu innego eksploatującego.   
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Pola dotyczące danych rejestrowych i adresowych pełnomocnika będą częściowo wypełnione. 

Należy uzupełnić wszystkie pola wymagane.  

  
Do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo upoważniające do jego złożenia pobierz druk 

Upoważnienia eUDT tutaj  

Dodatkowo, Pełnomocnik, który występuje w imieniu eksploatującego będzie zobowiązany 

do złożenia oświadczenia o następującej treści:   

Niniejszym oświadczam, że posiadam oryginał pełnomocnictwa do złożenia 

niniejszego wniosku w imieniu eksploatującego. Jednocześnie potwierdzam 

zgodność załączonego pełnomocnictwa z oryginałem i zobowiązuję się do 

zachowania oryginału do wglądu i/lub do przekazania do Urzędu Dozoru 

Technicznego.  

Jeśli jesteś eksploatującym i składasz wniosek w swoim imieniu uzupełnij dane rejestrowe i 

adresowe. Wskaż adres do korespondencji, jeśli jest inny niż Twój adres zamieszkania czy 

adres siedziby podmiotu.   

  

https://eudt.gov.pl/assets/files/eUDT_upowaznienie.docx
https://eudt.gov.pl/assets/files/eUDT_upowaznienie.docx
https://eudt.gov.pl/assets/files/eUDT_upowaznienie.docx
https://eudt.gov.pl/assets/files/eUDT_upowaznienie.docx
https://eudt.gov.pl/assets/files/eUDT_upowaznienie.docx
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Następnie uzupełnij dane dotyczące zgłaszanego do badania urządzenia. Możesz zgłosić do 

badania więcej niż jedno urządzenie na jednym wniosku. W tym celu użyj przycisku o nazwie 

„Dodaj wiersz”.   

 

W celu zarejestrowania urządzenia należy załączyć do wniosku właściwą dokumentację 

techniczną w języku polskim:  

UWAGA: Dokumentację techniczną dla każdego urządzenia należy załączyć jako JEDEN 

PLIK (preferowany archiwum ZIP).  

W celu dodania załącznika skorzystaj z przycisku Wybierz pliki lub przenieś i upuść w 

obramowany obszar plik, który chcesz dodać.  

  

Plik, który wybrałeś nie jest jeszcze dodany do wniosku. Wyświetlana jest nazwa pliku i masz 

możliwość podglądu tego pliku lub jego usunięcia. W celu dodania wybranych załączników 

zapisz kopię roboczą przy użyciu przycisku Zapisz kopię roboczą.  
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Jeśli chcesz dodać załącznik po zapisaniu kopii roboczej wybierz pliki lub przenieś i upuść w 

obramowany obszar plik, który chcesz dodać, a następnie użyj przycisku Dodaj pliki.  

 

UWAGA: Możesz załączać pliki o maksymalnej wielkości 100 MB. Preferowanym formatem 

dokumentów dostarczanych przez portal eUDT są dokumenty w formacie PDF, ZIP, JPG.  

Załączane pliki powinny być opisane w sposób, który umożliwia ich łatwą identyfikację. Opisy 

nie mogą być długie, nie stosujemy kropek poza rozszerzeniem, nie używamy polskich 

znaków, nie używamy znaków specjalnych. Wymagania techniczne, jakie powinny spełniać 

załączane dokumenty:  

• dla dokumentów generowanych przez programy branżowe dedykowane tworzeniu 

dokumentacji technicznej plik powinien być zapisany w formacie PDF.  

• dla dokumentów skanowanych plik powinien być zapisany z rozszerzeniem PDF o 

rozdzielczości minimalnie 300 DPI (zarówno dokumenty kolorowe i czarno-białe)  

  

Jeśli wniosek jest kompletny możesz go potwierdzić używając przycisku Potwierdź. W każdej 

chwili możesz anulować wniosek lub pobrać wydruk korzystając z dostępnych w dolnej części 

ekranu przycisków.   

Po potwierdzeniu wniosku będziesz mógł go Podpisać i Wysłać. Czynność podpisywania i 

wysyłki może być wykonana jednocześnie.  

PODPISYWANIE WNIOSKU – certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym – jak 

podpisać wniosek w portalu patrz strona 30  
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3.3. OBSŁUGA SPRAW – ZAKŁADKI DOTYCZĄCE STATUSÓW WNIOSKÓW  

Wnioski zmieniają swoje statusy poprzez wykonywanie akcji przez użytkownika. W module 

Obsługa Spraw możliwe są następujące statusy:  

Kopie robocze   

W kopiach roboczy znajdują się wszystkie wnioski, które nie zostały podpisane ani wysłane. 

Po stworzeniu przez użytkownika kopii roboczej istnieje możliwość jej edytowania, 

potwierdzenia, anulowania wniosku oraz pobrania wydruku.   

  

Potwierdzone   

We wnioskach potwierdzonych znajdują się wnioski jeszcze niepodpisane i niewysłane. W 

pozycji wniosków potwierdzonych istnieje możliwość zmienić wniosek na kopie roboczą w 

celu wprowadzenia zmian na wniosku, podpisania i wysłania wniosku (np. w przypadku, kiedy 

jeden użytkownik wypełnia wniosek a inny po weryfikacji podpisuje i wysyła wniosek do 

UDT), anulowania wniosku oraz pobrania wydruku.   

  

Podpisane   

We wnioskach podpisanych widnieją wnioski podpisane przez użytkownika, ale jeszcze 

niewysłane do oddziału/biura UDT. W pozycji wniosków podpisanych istnieje możliwość 

wysłania wniosku, anulowania wniosku oraz pobrania wydruku.   

  

Odebrane   

We wnioskach odebranych znajdują się wnioski przesłane przez UDT dotyczące np. 

uzupełnienia niekompletnego wniosku z informacją o brakujących danych. Z tej pozycji jest 

możliwość wyświetlenia szczegółów uzupełnienia wniosku oraz danymi osoby prowadzącej 

sprawę. Istnieje możliwość pobrania wydruku oraz przejścia do odpowiedzi – uzupełnienia 

wniosku.   

  

Wysłane   

We wnioskach wysłanych znajdują się prawidło wysłane wnioski! Istnienie tutaj możliwość 

podglądnięcia numeru sprawy nadaje w scentralizowanym systemie integracyjnym, na który 

można powołać się podczas kontaktu z UDT. We wnioskach odebranych jest również 

możliwość podglądnięcia statusu sprawy ora kontakt do osoby, która prowadzi sprawę z 

imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu do pracownika UDT.  

W zakładce Wnioski – Wysłane można pobrać wydruk wniosku oraz Urzędowe Poświadczenie 

Odbioru. Aby to zrobić kliknij na strzałkę w dół przy polu Szczegóły. Z listy rozwijanej wybierz 

Pobierz UPO.     
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Otworzy się PDF, w którym znajdziesz szczegóły dotyczące złożonego przez Ciebie wniosku  

  

  
Anulowane  

W zakładce wniosku anulowane znajdują się wnioski, które zostały anulowane przez 

użytkownika.  

  

3.3.1.  UZUPEŁNIENIA BRAKÓW WE WNIOSKU  

  

Jeśli złożony do UDT wniosek miał jakieś braki formalne zostaniesz wezwany do ich 

uzupełnienia. Informacja o konieczności uzupełnienia braków we wniosku pojawi się w 

module Obsługa spraw w zakładce Odebrane i będzie miała w kolumnie typ nazwę 

Uzupełnienie.   
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Aby sprawdzić treść wiadomości klikamy w przycisk Szczegóły. Otworzy nam się okno z 

informacją o brakach we wniosku.   

  

W prawym dolnym rogu wiadomości znajdują się przyciski  

Wróć – klikamy go aby wrócic do rejestru wiadomości odebranych  

Wniosek do uzupełnienia – to złożony do UDT wniosek, który zawierał braki formalne 

Przejdź do wniosku uzupełniającego – to wniosek do uzupełnienia braków.  

Jeśli masz już wszystkie brakujące dokumenty kliknij Przejdź do wniosku 

uzupełniającego.  

Otworzy się okno z wnioskiem uzupełniającym. Wypełnij.  
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W Treść uzupełniająca wniosku wpisujemy informacje o uzupełnieniu wymaganych 

braków.   

  

Jeśli zostałeś wezwany do uzupełnienia brakującego dokumentu to albo upuść go w 

wyznaczonym miejscu albo za pomocą przycisku przeglądaj wybierz dokument, który chcesz 

podłączyć – jakie wymagania muszą spełnić załączniki patrz strona 59.  

 

Po dołączeniu/upuszczeniu załącznika uzupełnij kolumnę Opis. Załącznik nie został jeszcze 

do niego dodany. W celu dodania załącznika - zgodnie z wytłuszczona informacją – kliknij 

Dodaj plik.   

 

Po tym jak klikniesz Dodaj pliki w części Załączniki dodane do wniosku pojawi się dodany 

przez Ciebie załącznik. Teraz możesz kliknąć Potwierdź.  
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Wniosek Uzupełnienie wniosku eUDT jest gotowy do wysłania. Kliknij Podpisz i Wyślij - jak 

złożyć wniosek patrz strona 55  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. MODUŁ URZĄDZENIA  

W module urządzenia znajdują się wszystkie urządzenia, jakie posiada podmiot z aktualnego 

kontekstu jak i również rejestr badań tych urządzeń oraz dokumenty wystawione 

elektronicznie po przeprowadzonych przez inspektorów UDT badaniach (jeśli podmiot, w 

imieniu którego działasz, wyraził zgodę na dostarczanie dokumentów w wersji 

elektronicznej).  

  

4.1. REJESTR URZĄDZEŃ  

  

Rejestr urządzeń wyświetla tylko informacje o urządzeniach należących do aktualnego 

kontekstu – jak ustawić aktualny kontekst patrz strona 20  
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Nad tabelą znajdują się filtry ułatwiające wyświetlanie widoku odpowiednich urządzeń  

 

Możesz utworzyć własny widok rejestru urządzeń. W tym celu naciśnij przycisk Utwórz 

własny. Otworzy się formularz Nowa definicja widoku.  

 

Należy uzupełnić nazwę widoku a następnie z listy po lewej stronie (dostępne kolumny) 

przenieść za pomocą strzałek na środku ekranu nazwy kolumn na stronę prawą (wybrane 

kolumny). Możesz ustalić sposób sortowania wpisów, kierunek sortowania (malejąco, 
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rosnąco) oraz wybór kolumny, według której mogą być grupowane wpisy. Zmiany zapisz 

przyciskiem Zapisz.  

  

Masz możliwość filtowanania danych w każdej z Głównych kolumn.   

 

W każdym wierszu, w którym znajduje się urządzenie znajduje się przycisk Szczegóły. 

Przesuń „górną listewkę” nad rejestrem urządzeń w prawą stronę i kliknij w przycisk 

Szczegóły.  

 

  

Otworzy się okno ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi wybranego przez Ciebie 

urządzenia.  

Widok podzielony jest na dwie części. W części górnej znajdują się podstawowe informacje o 

urządzeniu.  

  

  
  

W części dolnej znajdują się zakładki, po kliknięciu, których przechodzi się do szczegółów 

urządzenia. Dane te podzielone zostały na zakładki:  

  

Pozostałe dane - znajdują się pozostałe informację o wybranym przez Ciebie urządzeniu.  
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Plan - znajdują się informacje o planowanych badaniach danego urządzenia  

  

  
  

  

  

  

Rejestr parametrów – znajdują się tutaj parametry techniczne dla danego urządzenia  

  

  
  

Lokalizacja – znajduje się tu dokładna lokalizacja urządzenia  
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Historia badań –znajduje się tu historia badań wybranego urządzenia.   

 

Po przesunięciu dolnej listewki w prawo pojawi się przycisk Pobierz.  

 

Możesz w tym miejscu zobaczyć wydane dla tego urządzenia decyzje i protokoły zarówno te 

wydane wcześniej w wersji papierowej (zostały zeskanowane) oraz te odebrane przez Ciebie 

w wersji elektronicznej.   

  

Pliki – znajdują się tu dodane przez Ciebie pliki do urządzenia. Z tego miejsca możesz również 

wysłać wniosek o dodanie dokumentu do karty urządzenia.   
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Aby dodać plik do urządzenia należy wysłać go razem z wnioskiem do UDT. W tym celu kliknij 

w przycisk Dodaj plik do zgłoszenia. Otworzy się wniosek, który należy wypełnić. Dodaj 

w załącznikach dokumenty. Podpisz i wyślij wniosek do UDT  

  

  
   

Dane opiekunów – znajduje się tu imię, nazwisko, numer telefonu opiekuna urządzania   

  

  
  

Dane użytkownika – znajdują się tutaj szczegółowe dane aktualnego podmiotu – 

eksploatującego dane urządzenie  

  

E-dokumentacja – w tym miejscu gromadzona jest elektroniczna dokumentacja dla danego 

urządzenia  

  



Urząd 

Dozoru Technicznego                        Instrukcja obsługi portalu eUDT – wersja 03 

72 | S t r o n a  

  

  
  

Eksport rejestru urządzeń do pliku  

Masz możliwość eksportowania danych do pliku korzystając z listy rozwijalnej „Eksportuj”.     

  
Eksport jest możliwy do trzech typów pliku:   

• CSV,   

• PDF,   

• Excel   

  

  

4.1.1.  ZŁOŻENIE WNIOSKU Z POZIOMU REJESTRU URZĄDZEŃ  

  

Z poziomu Rejestr urządzeń masz możliwość złożenia wniosku o przeprowadzenie badania 

jednego bądź kilku urządzeń. Aby to zrobić znajdź przy pomocy filtrów interesujące Cię 

urządzenia np. po dacie następnego badania. Następnie przesuń górną listewkę w prawo.   

 

W kolumnie Zaznaczenie zaznacz check-box urządzenia, dla których chcesz złożyć wniosek. 

Następnie kliknij strzałkę w dół na przycisku Wnioski  
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Rozwinie się lista, na której będą widoczne wszyskie wnioski jakie możez złożyć dla 

zaznaczonego przez siebie urządzenia. Kliknij na wniosek, który chcesz złożyć.  

   
  

Automatycznie zostaniesz przeniesiony do zakładki Kopie robocze w module Obsługa spraw 

a Twój wniosek będzie się znajdował na samej górze rejestru. Kliknij w pole Szczegóły. 

Wypełnij brakujące pola – dane urządzenia zostały uzupełnione automatycznie a potem 

Podpisz i wyślij wniosek – jak złożyć wniosek patrz strona 55.  

Użytkownik ma także możliwość zdefiniowania jakie wnioski są dostępne na liście wniosków. W tym 

celu zaznacza ikonę wyboru, a następnie definiuje jakie wnioski mają być dostępne na liście poprzez 

przenoszenie wybranych nazw do właściwego zbioru. 
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4.2. REJESTR BADAŃ  

  

W rejestrze badań znajdują się wszystkie badania wykonane na urządzeniach znajdujących 

się w rejestrze podmiotu z aktualnego kontekstu – jak ustawić aktualny kontekst patrz strona 

20  
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Każdy może dostosować do swoich potrzeb widok rejestru. Należy to zrobić za pomocą 

przycisku wybrany widok: Urządzenia – widok podstawowy.  

Po kliknięciu na ten przycisk rozwinie się lista gdzie klikamy pozycję Utwórz własny – jak 

ustawić widok własny patrz strona 64.  

  

4.3. DO ODBIORU  

  

W zakładce do odbioru znajdują się e-protokoły oraz e-decyzje – dokumenty wystawione i 

przesłane w formie elektronicznej przez inspektora podczas badania urządzenia. Aby 

zobaczyć dokumenty należy je odebrać – podpisać UPO (Urzędowe Poświadczenie 

Otrzymania to nic innego jak potwierdzenie odebrania listu – podpisywane również w wersji 

papierowej) za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.  

Po 14 dniach, jeśli dokumenty elektroniczne nie zostaną odebrane przez podpisanie UPO 

zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego nastąpi domniemanie dostarczenia 

dokumentów i staną się one dostępne dla wszystkich użytkowników.   

  

Aby odebrać dokument należy kliknąc na przycisk Podpisz UPO.  

 

Z rozwijanej listy wybrać sposób podpisania dokumentu.  

  

Podpisz certyfiaktem kwalifikowanym –  jak podpisać wniosek certyfikatem kwalifikowanym patrz 

strona 31  

Podpisz profilem zaufanym – jak podpisać wniosek profilem zaufanym patrz strona 31  

  

Możesz podpisac każdy dokument osobno lub grupowo. W tym celu należy w kolumnie 

Zaznaczenie zaznaczyć check-box przy dokumencie, który chcesz podpisać.  
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Naciśnij niebieski przycisk Podpisz UPO nad rejestrem dokumentów i z rozwijanej listy 

wybierz sposób w jaki chcesz je podpisać.  

  

 

Aby nie przegapić dokumentów do odbioru możesz włączyć licznik nieodebranych plików. 

Należy kliknąć check-box obok zapytania Czy włączyć licznik nieodebranych plików.  
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Po jego włączeniu w Menu po lewej stronie przy zakładce do odbioru będzie się na czerwono 

świeciła cyfra informująca o nieodebranych plikach.  

 

Jeśli UPO zostało już podpisane w rejestrze dokumentów pojawią się dwa przyciski Pobierz 

i Historia badań.  

Klikając przycisk Pobierz pobierzesz podpisany wcześniej elektronicznie dokument.   

  

Aby otrzymywać dokumenty w formie elektronicznej (e-protokoły i e-decyzje) należy do UDT 

złożyć odpowiedni druk zgodny pobierz druk zgody tutaj  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

https://eudt.gov.pl/assets/files/eUDT-zgoda-na-e-dokumenty.pdf
https://eudt.gov.pl/assets/files/eUDT-zgoda-na-e-dokumenty.pdf
https://eudt.gov.pl/assets/files/eUDT-zgoda-na-e-dokumenty.pdf


Urząd 

Dozoru Technicznego                        Instrukcja obsługi portalu eUDT – wersja 03 

78 | S t r o n a  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5. MODUŁ FINANSE  
  
W module Finanse znajdują się wszystkie dokumenty finansowe wystawione dla aktualnego 

kontekstu – jak wybrać aktualny kontekst patrz strona 20  

  

  

Po wybraniu odpowiedniego dokumentu finansowego klikając na przycisk podgląd otworzy 

się PDF z wybranym dokumentem finansowym.  
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WAŻNE – jest to tylko podgląd dokumentu. Aby otrzymywać dokumenty finansowe w wersji 

elektronicznej należy złożyć do UDT Oświadczenie o akceptowaniu dokumentów przesyłanych 

w formie elektronicznej. Zgodnie z ustawą z 11 marca 2004r. o podatku od towaru i usług 

dokument finansowy w wersji elektronicznej musi być przesyłany na wskazany przez klienta 

adres mailowy  

Oświadczenie takie znajduje się w portalu w module Obsługa spraw – zakładka Wnioski  

– ikona Finanse - OŚWIADCZENIE O AKCEPTOWANIU DOKUMENTÓW PRZESYŁANYCH W 

FORMIE ELEKTRONICZNEJ  

  

5.1. WNIOSEK - REKLAMACJA/DUPLIKAT RACHUNKU  

  

Z poziomu rejestru dokumentów finansowych możesz złożyć wniosek o wydanie duplikatu 

rachunku oraz zareklamować otrzymany od UDT rachunek.  

Aby to zrobić przesuń górną belkę w prawo, zaznacz check-box z rachunkiem, do których 

chcesz złożyć wniosek. Kliknij w dolna strzałkę na przycisku wnioski a następnie z listy 

rozwijanej wybierz właściwy wniosek  

  

Po kliknięci na wniosek przeniesiony zostaniesz do zakładki kopie robocze. Kliknij na przycisk 

Szczegóły.  

 

Otworzy się wniosek. Uzupełnij wymagane pola, po czym podpisz i wyślij wniosek -  jak złożyć 

wniosek patrz strona 55.  
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5.2. OPŁACENIE RACHUNKU  

  

Z poziomu portalu możesz również opłacić wystawiony przez UDT rachunek. Aby to zrobić 

zaznacz check-box przy rachunku, który chcesz opłacić.  

  
  

Na górze strony pojawi się podsumowanie wskazujące kwotę do zapłaty. Kliknij przycisk 

Zapłać.  

 

Zostaniesz przekierowany na stronę Operatora płatności.  

  

  
Wybierz formę płatności - możesz zapłacić kartą płatniczą, BLIKiem lub przelewem online.  

Po wykonaniu przelewu otrzymasz potwierdzenie realizacji płatności na Twój adres e-mail.  
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Za skorzystanie z usługi płatności on-line zapłacisz 1 zł od każdej transakcji. Opłatę pobiera 

dostawca usługi Blue Media S.A. Kwota jest doliczona do przelewu i podana na stronie z 

podsumowaniem płatności.  
  

  

  

5.3. PRZEDPŁATA  

  

W portalu możesz także dokonać przedpłaty za wniosek o sprawdzenie kwalifikacji 

wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. Aby to zrobić najpierw 

wypełnij wniosek o sprawdzenie kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji 

urządzeń technicznych i dodaj wymagane dokumenty potem kliknij na dole strony przycisk 

Zapisz kopie roboczą a następnie Potwierdź.   

  

Na dole strony pojawi się informacja o możliwości zapłaty. Wartość zapłaty jest zależna do 

liczby osób przystępujących do egzaminu.  

  

  
  

W celu dokonania opłaty kliknij przycisk Zapłać.   

Zostaniesz przekierowany na stronę Operatora płatności. Wybierz formę płatności - możesz 

zapłacić kartą płatniczą, BLIKiem lub przelewem online. Po wykonaniu przelewu otrzymasz 

potwierdzenie realizacji płatności na Twój adres e-mail.  

Po dokonaniu opłaty wrócisz na stronę portalu. Kliknij Podpisz i wyślij wniosek.  

  

Za skorzystanie z usługi płatności on-line zapłacisz 1 zł od każdej transakcji. Opłatę pobiera 

dostawca usługi Blue Media S.A. Kwota jest doliczona do przelewu i podana na stronie z 

podsumowaniem płatności.  
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6. ZAMKNIĘCIE KONTA  
  

UDT zapewnia Użytkownikom możliwość zamknięcia swojego konta na portalu.  

Zamknięcie konta w portalu eUDT oznacza utratę dostępu do wszystkich danych kontekstu, 

udostępnionych zgodnie z zakresem upoważnienia eUDT.  

Aby zamknąć konto na portalu należy w zakładce profil zejść na dół strony i kliknąć przycisk 

Zamknięcie konta.  

  

  

Zostaniesz poproszony o podanie powodu oraz o potwierdzenie swojej decyzji  

  

  

  

  

  

  

  

7. FILMY INSTRUKTAŻOWE  
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W celu ułatwienia obsługi portalu eUDT przygotowaliśmy dla Ciebie kilka filmików. Dostępne 

są one na kanale eUDT - You Tube. Poniżej znajdziesz bezpośrednie linki do wybranych 

filmików  

7.1. PORTAL EUDT – REJESTRACJA KONTA  

7.2. PORTAL EUDT – WYBÓR PROFILU ZAUFANEGO PODCZAS LOGOWANIA  

7.3. PORTAL EUDT  - USTAWIANIE HASŁA DO KONTA  

7.4. PORTAL EUDT - ODBIÓR DOKUMENTÓW W FORMIE ELEKTRONICZNEJ 

(URZĘDOWE POŚWIADCZENIE DORĘCZENIA)  

7.5. PORTAL EUDT – OBSŁUGA KALENDARZA  

7.6. PORTAL EUDT – SKŁADANIE WNIOSKU O DOSTĘP DO KONTEKSTU  

7.7. PORTAL EUDT – WYBÓR I USTAWIANIE DOMYŚLNEGO KONTEKSTU  

7.8. PORTAL EUDT – FILTORWANIE DANYCH I USTAWIANIE WIDOKÓW  

7.9. PORTAL EUDT – SKŁADANIE WNIOSKU   

7.10. PORTAL EUDT – WNIOSEK O SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI  

7.11. PORTAL EUDT – SKŁADANIE WNIOSKU O PRZEDŁUŻENIE UPRAWNIEŃ  

https://www.youtube.com/channel/UCSG-2m9Fc2JsJEVOuxOooRQ
https://www.youtube.com/channel/UCSG-2m9Fc2JsJEVOuxOooRQ
https://www.youtube.com/channel/UCSG-2m9Fc2JsJEVOuxOooRQ
https://www.youtube.com/channel/UCSG-2m9Fc2JsJEVOuxOooRQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRhYXnxxDRmWtaT9IkGKG2MvEbj9V4RdR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRhYXnxxDRmWtaT9IkGKG2MvEbj9V4RdR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRhYXnxxDRmWtaT9IkGKG2MvEbj9V4RdR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRhYXnxxDRmWtaT9IkGKG2MvEbj9V4RdR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRhYXnxxDRmWtaT9IkGKG2MvEbj9V4RdR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRhYXnxxDRmWtaT9IkGKG2MvEbj9V4RdR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRhYXnxxDRmWtaT9IkGKG2MvEbj9V4RdR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRhYXnxxDRmWtaT9IkGKG2MvEbj9V4RdR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRhYXnxxDRmWtaT9IkGKG2MvEbj9V4RdR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRhYXnxxDRmWtaT9IkGKG2MvEbj9V4RdR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRhYXnxxDRmWtaT9IkGKG2MvEbj9V4RdR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRhYXnxxDRmWtaT9IkGKG2MvEbj9V4RdR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRhYXnxxDRmWtaT9IkGKG2MvEbj9V4RdR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRhYXnxxDRmWtaT9IkGKG2MvEbj9V4RdR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRhYXnxxDRmWtaT9IkGKG2MvEbj9V4RdR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRhYXnxxDRmWtaT9IkGKG2MvEbj9V4RdR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRhYXnxxDRmWtaT9IkGKG2MvEbj9V4RdR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRhYXnxxDRmWtaT9IkGKG2MvEbj9V4RdR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRhYXnxxDRmWtaT9IkGKG2MvEbj9V4RdR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRhYXnxxDRmWtaT9IkGKG2MvEbj9V4RdR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRhYXnxxDRmWtaT9IkGKG2MvEbj9V4RdR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRhYXnxxDRmWtaT9IkGKG2MvEbj9V4RdR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRhYXnxxDRmWtaT9IkGKG2MvEbj9V4RdR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRhYXnxxDRmWtaT9IkGKG2MvEbj9V4RdR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRhYXnxxDRmWtaT9IkGKG2MvEbj9V4RdR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRhYXnxxDRmWtaT9IkGKG2MvEbj9V4RdR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRhYXnxxDRmWtaT9IkGKG2MvEbj9V4RdR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRhYXnxxDRmWtaT9IkGKG2MvEbj9V4RdR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRhYXnxxDRmWtaT9IkGKG2MvEbj9V4RdR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRhYXnxxDRmWtaT9IkGKG2MvEbj9V4RdR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRhYXnxxDRmWtaT9IkGKG2MvEbj9V4RdR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRhYXnxxDRmWtaT9IkGKG2MvEbj9V4RdR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRhYXnxxDRmWtaT9IkGKG2MvEbj9V4RdR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRhYXnxxDRmWtaT9IkGKG2MvEbj9V4RdR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRhYXnxxDRmWtaT9IkGKG2MvEbj9V4RdR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRhYXnxxDRmWtaT9IkGKG2MvEbj9V4RdR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRhYXnxxDRmWtaT9IkGKG2MvEbj9V4RdR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRhYXnxxDRmWtaT9IkGKG2MvEbj9V4RdR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRhYXnxxDRmWtaT9IkGKG2MvEbj9V4RdR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRhYXnxxDRmWtaT9IkGKG2MvEbj9V4RdR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRhYXnxxDRmWtaT9IkGKG2MvEbj9V4RdR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRhYXnxxDRmWtaT9IkGKG2MvEbj9V4RdR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRhYXnxxDRmWtaT9IkGKG2MvEbj9V4RdR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRhYXnxxDRmWtaT9IkGKG2MvEbj9V4RdR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRhYXnxxDRmWtaT9IkGKG2MvEbj9V4RdR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRhYXnxxDRmWtaT9IkGKG2MvEbj9V4RdR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRhYXnxxDRmWtaT9IkGKG2MvEbj9V4RdR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRhYXnxxDRmWtaT9IkGKG2MvEbj9V4RdR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRhYXnxxDRmWtaT9IkGKG2MvEbj9V4RdR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRhYXnxxDRmWtaT9IkGKG2MvEbj9V4RdR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRhYXnxxDRmWtaT9IkGKG2MvEbj9V4RdR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRhYXnxxDRmWtaT9IkGKG2MvEbj9V4RdR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRhYXnxxDRmWtaT9IkGKG2MvEbj9V4RdR
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