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PRZEWODNIK 
dla uczestników kursu: BD.17 
 
 

Kurs BD.17. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,  
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Zaliczenie kursu 
 

Aby uzyskać zaliczenie kursu, trzeba: 

 zaliczyć wszystkie przedmioty teoretyczne 

 zaliczyć zajęcia praktyczne 

 zaliczyć praktykę zawodową 

 zdać „Egzamin wewnętrzny” - test końcowy 

 dopełnić wszystkich formalności – podania, zaświadczenia, itd.  

 uregulowane wszystkie zobowiązania finansowe wobec Szkoły  
 
Przedmioty teoretyczne  
Zaliczenie poszcz. przedmów będzie odbywało się w formie testu on-line.  
Każdy słuchacz otrzyma link do testu i rozwiąże go on-line. 
W razie niepowodzenia, będzie można powtórzyć test. 
 
Nie wymagamy obecności na wykładach on-line.  
Nieobecność na wykładach nie wpływa na zaliczenie danego przedmiotu.  
Wykłady są nagrywane i umieszczane w Archiwum wykładów 2019-20. 
 
Zajęcia praktyczne 
Aby zaliczyć zajęcia praktyczne trzeba uczestniczyć w zajęciach rozpisanych  
w Harmonogramie – min. 50% obecności.  
 
Dodatkowe zajęcia: 

 jeśli ktoś ma małe doświadczenie w montażu instalacji, nie będzie czuł się pewnie,  pod 
koniec kursów zorganizujemy we Wrocławiu dodatkowe zajęcia przygotowujące do 
egzaminu praktycznego BD.17; 

 zajęcia wyjazdowe – zaprosimy Państwa na zajęcia z biomasy, które odbędą  
się na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz inne.   

 
 
Praktyka zawodowa 
Zaliczenie praktyki będzie odbywać się w następujące możliwe sposoby:  

 Podanie o zwolnienie z praktyki i Zaświadczenie z zakładu pracy  
o zatrudnieniu, 
dla osób pracujących w firmie instalacyjnej lub działającej w pokrewnej branży, 

 Podanie o zwolnienie i Wyciąg z CEIDG – dla osób prowadzących własną działalność 
gospodarczą, 

 Dzienniczek praktyki i Umowa współpracy – jest to rozwiązanie dla osób,  
które nie pracują w branży i nie prowadzą własnej firmy;  
można powiedzieć, że: „idą na praktykę do firmy” np. instalacyjnej i zapisują wszystko w 
Dzienniczku praktyki. 
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UWAGA. Wyciąg z CEIDG – optymalnym rozwiązaniem jest, jeśli kod PKD głównej działalności to 
„montaż instalacji grzewczych lub elektrycznych” (np. 43.22.Z).  
W innym przypadku możemy poprosić słuchacza o „udowodnienie” że pracuje  
z instalacjami, np. przykładowa faktura zakupu urządzeń i/lub materiałów instalacyjnych, itp. 
Wynika to z tego, że Kuratorium Oświaty stosuje zasadę „domniemania winy” i czasami musimy 
udowodnić, że jest tak jak mówi słuchacz, np. w podaniu o zwolnienie z praktyki.  
 
 
Egzamin wewnętrzny 
Egzamin odbędzie się na papierze w formie testu, w czasie trwania  zajęć praktycznych.  
 
Jeśli ktoś nie będzie mógł rozwiązać testu w wyznaczonym dniu, będzie mógł to zrobić  
w innym terminie i nawet w innej formie.  Szczegóły będę ustalał indywidualnie z każdym 
słuchaczem. 
 
 
Zaświadczenie o ukończeniu kursu  
Słuchacz, który zliczy wszystkie przedmioty i dopełni wszystkich formalności otrzyma 
Zaświadczenie o ukończeniu danego kursu.  
 
Na podstawie takiego Zaświadczenia będzie mógł przystąpić do egzaminów państwowych.  
 
 

Egzaminy państwowe 
 

Kurs kończy się egzaminem państwowym: teoretycznym (pisemnym) i praktycznym.  
 
W Archiwum wykładów 2019-20 umieściłem zadania egzaminacyjne z wcześniejszych lat.  
 
Egzamin praktyczny dla kursu BD.17 – jest to wykonanie fragmentu instalacji na ściance 
montażowej z płyty wiórowej 

 
Ważne. Chcąc uczestniczyć w egzaminach w danej sesji (najbliższa dla Państwa sesja to czerwiec-
lipiec 2020r.), minimum na 4-ry miesiące przed egzaminami trzeba złożyć Deklarację 
przystąpienia do egzaminów – będzie to formularz  do wypełnienia on-line.  
 
Na początku 2020r. poproszę Państwa o wypełnienie Deklaracji. 
Egzaminy są płatne - pisemny i praktyczny dla BD.17, to łączna kwota 200 zł 
 
Egzamin zostanie przeprowadzony w naszym Ośrodku egzaminacyjnym  
we Wrocławiu, na ul. Młodych Techników 58.  
 
Każdy Słuchacz ma prawo wglądu do swojej pracy egzaminacyjnej – trzeba złożyć  
do OKE Wrocław wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej.  
OKE ustali termin, w którym zdający otrzyma dostęp do swojej pracy  – w siedzibie OKE.   
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Egzamin przeprowadza Centralna Komisja Egzaminacyjna: http://www.cke.edu.pl/  
Dla naszej Szkoły, przeprowadza egzamin jej oddział regionalny, czyli Okręgowa Komisja 
Egzaminacyjna we Wrocławiu: http://www.oke.wroc.pl/  

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu  
adres: ul. Zielińskiego 57, 53-533 Wrocław 
Centrala: tel. 71 785 18 94, fax. 71 785 18 66 
Wydział Egzaminów Zawodowych   
Kierownik: Janina Gil   
tel.: 71 785 18 67, e-mail: wz.sekretariat@oke.wroc.pl 
Wyniki egzaminów, zaświadczenia, świadectwa i dyplomy:  
tel.: 71 785 18 64, e-mail: wb.sekretariat@oke.wroc.pl 
 
A, nad wszystkim „czuwa” Ministerstwo Edukacji Narodowej: www.men.gov.pl 

 

 

Dyplom Technika SEO 
 

A dokładniej, Dyplom Technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,  
można uzyskać po zdaniu wszystkich egzaminów państwowych: z BD.17 i BD.18,  
oraz posiadając wykształcenie średnie (również bez zdanej matury).  
 
Żeby otrzymać dyplom Technika należy do OKE Wrocław złożyć wniosek o wydanie dyplomu. 
Wraz z dyplomem każdy otrzyma również suplement do dyplomu EUROPASS w języku 
angielskim.  
 
 
 
 
 

Certyfikowany instalator OZE (UDT) 
 

Po uzyskaniu dyplomu Technika OZE, każdy łatwo może uzyskać uprawnienia Certyfikowanego 
Instalatora OZE – bez dodatkowych szkoleń i egzaminów. 
 
Wystarczy do wybranego UDT złożyć wniosek o wydanie certyfikatu lub certyfikatów  
dla poszczególnych OZE (maksymalnie dla 5-ciu OZE) i wnieść opłatę za wydanie danego 
certyfikatu lub certyfikatów. 
 
Więcej o Certyfikowany instalatora OZE na stronie UDT: 
http://www.udt.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=816&Itemid=1019  
 
Uzyskacie Państwo Certyfikaty na podstawie: wykształcenia: 

http://www.cke.edu.pl/
http://www.oke.wroc.pl/
mailto:wz.sekretariat@oke.wroc.pl
mailto:wb.sekretariat@oke.wroc.pl
http://www.men.gov.pl/
http://www.udt.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=816&Itemid=1019
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Instalatorzy zaliczający się do grupy II mogą uzyskać certyfikat bez odbycia szkolenia i bez 
przystępowania do egzaminu, po spełnieniu warunków podanych w art. 136 ust. 4 ustawy, tzn. 
muszą posiadać: 
1. dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik urządzeń 

 i systemów energetyki odnawialnej wydany na podstawie przepisów ustawy  
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty…  

 
 

Uprawnienia Viessmann 
 

Uczestnicy kursów, w ramach zajęć praktycznych, mogą bezpłatnie uzyskać uprawnienia do 
montażu i uruchomienia urządzeń i instalacji firmy Viessmann.   
Uprawnienia wydawane są na okres 3 lat. 
 
Można otrzymać uprawnienia po ukończeniu obu kursów (BD.17 i BD.18) i po zdaniu wszystkich 
egzaminów państwowych. 
Warunek konieczny – uczestniczenie we wszystkich zajęciach praktycznych dla danych urządzeń 
na kursie BD.17 i BD.18, np. z pomp ciepła.  
 
Odrabianie zajęć praktycznych – w przypadku nieobecności na zajęciach można  
je odrobić: 
 

 z inną grupą – po uzyskaniu zgody prowadzącego dane zajęcia; 

 w innym oddziale szkoły – po uzyskaniu zgody prowadzącego dane zajęcia;  

 uczestnicząc w szkleniach prowadzonych w dni powszednie przez firmę Viessmann – 
kalendarz szkoleń: https://www.viessmann-szkolenia.pl/kalendarz-szkolen; obowiązuje 
określona procedura zgłaszania się na szkolenia Viessmann;  

 żeby uzyskać uprawnienia Viessmann – będąc na kursie BD.18 można odrobić zajęcia z 
nowym kursem BD.17, po wcześniejszym uzgodnieniu tego. 

 
Procedura Zapisywania się na szkolenia Viessmann: 

1. Kalendarz szkoleń Viessmann znajduje się na stronie: www.viessmann-szkolenia.pl 
Bezpośredni link do „Kalendarza”: https://www.viessmann-szkolenia.pl/kalendarz-szkolen 

2. Po wybraniu danego szkolenia, pokaże się opis i osoba która je poprowadzi.  
3. Należy wysłać maila do prowadzącego dane szkolenie  z informację, że:  

- „jestem słuchaczem Szkoły Akademii Viessmann” i  
- „chcę wziąć udział w szkoleniu: nazwa szkolenia i data”. 
Dane kontaktowe prowadzących szkolenia w poszcz. oddziałach Viessmann znajdują się 
na naszej stronie w zakładce „Szkolenia”: https://www.viessmann.edu.pl/dla-
sluchaczy/szkolenia/  

4. W odpowiedzi mailem otrzymacie Państwo Voucher zwalniający z opłaty za szkolenie. 
5. Następnie, na stronie www.viessmann-szkolenia.pl wybieramy interesujące nas szkolenie 

i wypełniamy formularz „Rejestracji” lub „Zapisów na szkolenie”, wpisując: 
Nazwę firmy: Centrum Edukacji Zawodowej 
Adres: ul. Wiśniowa 26, 67-200 Głogów 
NIP: 693 200 73 11 

https://www.viessmann-szkolenia.pl/kalendarz-szkolen
http://www.viessmann-szkolenia.pl/
https://www.viessmann-szkolenia.pl/kalendarz-szkolen
https://www.viessmann.edu.pl/dla-sluchaczy/szkolenia/
https://www.viessmann.edu.pl/dla-sluchaczy/szkolenia/
http://www.viessmann-szkolenia.pl/
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Nr Vouchera: numer otrzymanego Vouchera.  
 
UWAGA. Dla Słuchaczy naszej szkoły szklenia Viessmann są nieodpłatne, z wyjątkiem 
szkoleń z kotłów średniej mocy (SK).  
 
W razie trudności proszę o informację. Lub, bezpośredni kontakt z szefem Akademii 
Viessmann: Marcin Ponarski: 782 756 801, PonM@viessmann.com 

 
 

Wykłady on-line 
 

Każdy słuchacz powinien zaliczyć wszystkie przedmioty teoretyczne: 
1. Wykłady synchroniczne – prowadzone na żywo, w czasie rzeczywistym  

(przez internet) 
2. Wykłady asynchroniczne – nagrane wcześniej i do odsłuchania 

 
Wykłady on-line (synchroniczne) 
Wykłady rozpoczynają się od godziny 19:00 w wybrane dni tygodnia: w środy i czwartki.  
Informacje o temacie danego wykładu będą umieszczane wcześniej  
w Archiwum wykładów 2019-20:  
https://www.viessmann.edu.pl/dla-sluchaczy/archiwum-wykladow-2019-20/  
 
Zaliczenie poszcz. przedmiotów - nie wystawiamy tradycyjnych ocen,  jedynie:  
zaliczony/nie zaliczony. 
 
Wykłady on-line są nagrywane.  
Linki do nagrań i prezentacje PDF z wykładów umieszczane  
są w Archiwum wykładów 2019-20: https://www.viessmann.edu.pl/dla-sluchaczy/archiwum-
wykladow-2019-20/ 
 
 
Wykłady asynchroniczne  
Proponujemy, aby każdy Słuchacz zaliczył nagrane wykłady do połowy stycznia 2020r. Nie jest to 
wymagane bezwzględnie, ale zostawiając zaliczenie na koniec kursu może absorbować  trochę 
czasu, którego zwykle „brakuje”. Który warto wykorzystać np. na przygotowanie się do 
egzaminów. 
 
Linki i hasła do wykładów: 

 kurs niemieckiego (podstawowy): http://www.viessmann.edu.pl/niemiecki/    
 hasło: niemiecki 
kurs niemieckiego dla zaawansowanych (nieobowiązkowy): 
http://viessmann.edu.pl/niemiecki2/  
hasło: niemiecki1  

 kurs przedsiębiorczości - działalność gospodarcza w budownictwie: 
http://www.viessmann.edu.pl/biznes/ 
hasło: biznes 

https://www.viessmann.edu.pl/dla-sluchaczy/archiwum-wykladow-2019-20/
https://www.viessmann.edu.pl/dla-sluchaczy/archiwum-wykladow-2019-20/
https://www.viessmann.edu.pl/dla-sluchaczy/archiwum-wykladow-2019-20/
http://www.viessmann.edu.pl/niemiecki/
http://viessmann.edu.pl/niemiecki2/
http://www.viessmann.edu.pl/biznes/
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Zadania domowe – jeśli podczas kursu asynchronicznego będzie mowa o zadaniach domowych, 
należy je traktować jako ćwiczenia – nieobowiązkowe, ale które warto wykonać.  
 
Zliczenie wykładów asynchronicznych – testy do rozwiązania on-line. 
 
 

Check-lista 
 

W załączniku znajduje się lista zaliczeń z przedmiotów teoretycznych oraz lista dokumentów jakie 
będziemy potrzebować do zaliczenia kursu.  
Załatwiając lub zaliczając „coś” można to odnotować na Check-liście. Mam nadzieję, że ułatwi  
to Państwu kontrolowanie zaliczeń i czy wszystkie formalności zostały załatwione. 
 
 

Przekazywanie dokumentów 
 

W ciągu ostatnich kilku lat Poczta Polska „popsuła się”. Dlatego, proponuję żeby dokumenty 
dostarczać do mnie na dwa sposoby: 
 
przesyłką kurierską, na adres: 
Krzysztof Gnyra 
ul. Powstańców Śląskich 2 
46-320 Praszka 
 
zeskanowane mailem, na adres: kgnyra@gmail.com  
 
Uwaga. Proszę o skany dobrej jakości - czyste, bez zaczernień, zamazań, itp.  
Nie będę przyjmował zdjęć dokumentów. 
Zeskanowane dokumenty proszę zapisać w formacie plików PDF i przesłać do mnie,  
na adres: kgnyra@gmail.com 
 
Jeśli ktoś nie ma skanera, proponuję udać się do punktu ksero. Zwykle oferują również 
skanowanie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kgnyra@gmail.com
mailto:kgnyra@gmail.com


 
 

Strona 8 z 10 

 

Przydatne linki 
 
Viessmann.edu.pl > kontakt: dane kontaktowa dyrekcji, kierownika kursów i księgowego, adresy 
poszczególnych oddziałów firmy Viessmann: 
https://www.viessmann.edu.pl/kontakt/  
 
Viessmann.edu.pl > Dla słuchaczy:  
 
Główna platforma wykładów – linki do pokojów wykładów dla kursu BD.17 i BD.18 
https://www.viessmann.edu.pl/dla-sluchaczy/glowna-platforma-wykladow/  
 
Harmonogram zajęć – harmonogramy wykładów on-linie i zajęć praktycznych, 
linki do wykładów z przedmiotów asynchronicznych: Niemiecki i Przedsiębiorczość  
https://www.viessmann.edu.pl/dla-sluchaczy/harmonogram-zajec/  
 
Praktyka zawodowa – dokumenty praktyki, np. podanie o zwolnienie, Dzienniczek, itd. 
https://www.viessmann.edu.pl/dla-sluchaczy/praktyka-zawodowa/ 
 
Sprawy finansowe – konta bankowe Szkoły, dane kontaktowe do księgowego, formularz 
rezygnacji z nauki 
https://www.viessmann.edu.pl/dla-sluchaczy/sprawy-finansowe/ 
 
Egzaminy – informacje o terminach egzaminów, linki do Deklaracji on-line, dane hotelu blisko 
ośrodka egzaminacyjnego, i inne informacje związane z egzaminami 
https://www.viessmann.edu.pl/dla-sluchaczy/egzaminy/ 
 
Biblioteka on-line – polecane książki i poradniki, kalkulatory, wizualizacje pracy instalacji, 
poradniki TV, polecane strony www 
https://www.viessmann.edu.pl/dla-sluchaczy/biblioteka-on-line/ 
 
Archiwum wykładów 2019-20 : https://www.viessmann.edu.pl/dla-sluchaczy/archiwum-
wykladow-2019-20/  
Formularz opinii, linki do pokojów wykładów, linki do wykładów z przedmiotów 
asynchronicznych, materiały Viessmann wykorzystywane na zajęciach praktycznych; 
testy treningowe i archiwalne zadania egzaminacyjne; 
prezentacje i nagrania z wykładów dla BD.17 i BD.18; 
webinary dodatkowe – tematyczne: urządzenia i instalacje, sprzedaż i marketing, rozwój 
osobisty. 
 
 
Viessmann-szkolenia.pl: 
Oferta szkoleniowa: https://www.viessmann-szkolenia.pl/oferta-szkoleniowa  
Kalendarz szkoleń: https://www.viessmann-szkolenia.pl/kalendarz-szkolen  
 
 
Urząd Dozoru Technicznego (UDT) 

https://www.viessmann.edu.pl/kontakt/
https://www.viessmann.edu.pl/dla-sluchaczy/glowna-platforma-wykladow/
https://www.viessmann.edu.pl/dla-sluchaczy/harmonogram-zajec/
https://www.viessmann.edu.pl/dla-sluchaczy/praktyka-zawodowa/
https://www.viessmann.edu.pl/dla-sluchaczy/sprawy-finansowe/
https://www.viessmann.edu.pl/dla-sluchaczy/egzaminy/
https://www.viessmann.edu.pl/dla-sluchaczy/biblioteka-on-line/
https://www.viessmann.edu.pl/dla-sluchaczy/archiwum-wykladow-2019-20/
https://www.viessmann.edu.pl/dla-sluchaczy/archiwum-wykladow-2019-20/
https://www.viessmann-szkolenia.pl/oferta-szkoleniowa
https://www.viessmann-szkolenia.pl/kalendarz-szkolen
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OZE: https://www.udt.gov.pl/o-oze 
Certyfikacja instalatorów w zakresie OZE: https://www.udt.gov.pl/certyfikacja-instalatorow-oze  
Rejestr certyfikowanych instalatorów, wydanych certyfikatów i ich wtórników (OZE): 
https://www.udt.gov.pl/certyfikacja-instalatorow-oze/rejestr-certyfikowanych-instalatorow-
wydanych-certyfikatow-i-ich-wtornikow  
 
 

Uwagi końcowe 
 
Na kursie BD.17 jest trochę „roboty”. Za to, można powiedzieć, że BD.18 to już „tylko 
formalność” – znacznie mniej przedmiotów teoretycznych.  
 
Jeśli będą mięli Państwo trudności np. związane z brakiem czasu, brakiem możliwości zaliczenia 
testów w wyznaczonym terminie, kłopoty finansowe, i inne, proszę o taką informację.  
 
Indywidualnie podchodzimy do problemów naszych Słuchaczy i z niemal każdym problemem 
poradzimy sobie – oczywiście, jeśli dana osoba chce ukończyć kurs/kursy.  
 
Liczę również na Państwa uwagi, opinie i propozycje – pomagają nam rozwijać  
się i lepiej dopasowywać do Państwa oczekiwań.  
W każdej chwili można wypełnić „Formularz opinii” on-line, do którego link znajduje  
się w Archiwum wykładów 2019-20, lub klikając link bezpośredni do formularza: 
https://www.viessmann.edu.pl/dla-sluchaczy/opinia/  
 
 
Pozostaję do Państwa dyspozycji… 
 
 
Krzysztof Gnyra 
Kierownik kursów kwalifikacji zawodowych 
tel. 602 231 407 
e-mail: kgnyra@gmail.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.udt.gov.pl/o-oze
https://www.udt.gov.pl/certyfikacja-instalatorow-oze
https://www.udt.gov.pl/certyfikacja-instalatorow-oze/rejestr-certyfikowanych-instalatorow-wydanych-certyfikatow-i-ich-wtornikow
https://www.udt.gov.pl/certyfikacja-instalatorow-oze/rejestr-certyfikowanych-instalatorow-wydanych-certyfikatow-i-ich-wtornikow
https://www.viessmann.edu.pl/dla-sluchaczy/opinia/
mailto:kgnyra@gmail.com
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