
REGULAMIN SEP ODDZIAŁ GDAŃSK 

DOT. ZASAD PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU KWALIFIKACYJNEGO  
Z GR. I, II i III W CZASIE PANDEMII KORONAWIURSA 

 

W związku z panującą pandemią koronawirusa oraz wprowadzeniem w Polsce stanu 

epidemicznego, niniejszym w trosce  o bezpieczeństwo Naszych pracowników, egzaminatorów 

jak również klientów, wprowadzamy poniższe zasady dot. przeprowadzania egzaminów 

kwalifikacyjnych sprawdzających kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, 
instalacji i sieci (na stanowiskach Eksploatacji i Dozoru gr. I – elektroenergetycznej, II – 

cieplnej, III – gazowej): 

 

I PRZEPISY OGÓLNE 

1. Osoba przystępująca do egzaminu kwalifikacyjnego musi posiadać (własną) założoną 
maseczkę ochronną zasłaniającą usta oraz nos. Przed przystąpieniem do egzaminu należy 

oczyścić dłonie płynem dezynfekującym i/lub założyć rękawiczki jednorazowe, które będą 
dostępne przed wejściem na salę egzaminacyjną. 

2. Osoby przystępujące do egzaminu kwalifikacyjnego zobowiązane są do bezwzględnego 

zachowania min. 2m odległości między sobą w oczekiwaniu na przystąpienie do egzaminu. 

3. Zarówno przed jak i w trakcie egzaminu obowiązuje zakaz ściągania rękawiczek ochronnych 

i/lub maseczki ochronnej. 

4. W trakcie egzaminu obowiązuje zakaz trzymania przez osobę egzaminowaną rąk na stole,  

chyba, że jest to absolutnie niezbędne (np. w celu złożenia podpisu bądź dokonania korekty  

na wniosku egzaminacyjnym). 

5. Po założeniu rękawiczek ochronnych i/lub zdezynfekowaniu dłoni, obowiązuje zakaz 

korzystania z telefonów komórkowych (chyba, że jest to absolutnie niezbędne). Osoba, która 

korzystała z telefonu ma bezwzględny obowiązek wymiany rękawiczek i/lub ponownego 

zdezynfekowania dłoni. 

6. Wniosek egzaminacyjny należy pobrać we wskazanym przez pracowników biura SEP 

Oddział Gdańsk lub członków Komisji Kwalifikacyjnej miejscu, zaś jego wypełnienie może 

odbywać się wyłącznie pod nadzorem ww. osób. 

7. Osoba przystępująca do egzaminu ma obowiązek stosowania się do poleceń pracowników 

biura SEP Oddział Gdańsk i/lub członków Komisji Kwalifikacyjnej przeprowadzającej  

w danym dniu egzamin. 

8. Osoba egzaminowana przed przystąpieniem do egzaminu zobowiązana jest do wypełnienia 

„wywiadu epidemiologicznego” będącego zał. nr 1 do niniejszego regulaminu. 

9. Osoby u których występują objawy zachorowania (np. kaszel, gorączka) nie zostaną 
dopuszczone do egzaminu kwalifikacyjnego. 

10. Osoba, która nie zgadza się z pkt 1-9 niniejszego rozdziału lub nie dostosuje się  
do wymienionych w nich zasad, nie będzie dopuszczona do egzaminu kwalifikacyjnego. 

 

 



II PRZEPISY KOŃCOWE 

1. Egzaminy przeprowadzane są przy zachowaniu aktualnie obowiązujących przepisów 

wprowadzonych z uwagi na stan epidemiologiczny, w zbiór których wchodzi m.in. ilość osób 

mogących znajdować się w danym pomieszczeniu (w zależności od jego metrażu), minimalnej 

odległości koniecznej do zachowania między osobami itp.  

2. Egzaminy odbywają się przy zastosowaniu maksymalnych środków chroniących przed 

zarażeniem w tym m.in. szyby ochronnej oddzielającej członków Komisji Kwalifikacyjnej  

od osoby egzaminowanej, środków dezynfekujących, jednorazowych rękawiczek ochronnych, 

oraz maseczek ochronnych lub przyłbic. 

3. Po każdym przeprowadzonym egzaminie kwalifikacyjnym następuje odkażanie stanowiska 

płynem dezynfekującym. 

4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dn. 29.04.2020 r.  

 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich  
                   Oddział Gdańsk 

 

            

ZAŁ. 1 

  

WYWIAD EPIDEMIOLOGICZNY 
 

DANE PERSONALNE 

 

Imię ……………………………………………. Nazwisko ……………………………. 

PESEL  

 

DEKLARACJA 

Biorąc pod uwagę niezbędne środki ostrożności, w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z wirusem COVID-19, 

niniejszym oświadczam, że w ciągu ostatnich 14 dni: 

 TAK NIE 

przebywałem/am w kraju/regionie ryzyka wskazanych przez WHO i GIS   

miałem/am kontakt z osobami z obszarów zagrożonych   

miałem/am kontakt z osobami z COVID-19   

miałem/am kontakt z osobami poddanymi kwarantannie   

miałem/am gorączkę, kaszel, katar, zapalenie spojówek lub trudności w oddychaniu   

 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – art. 233 §1 i §6 Kodeksu Karnego, oświadczam, 

że wszystkie dane podane przeze mnie w niniejszym wniosku są prawdziwe oraz zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy. 

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z „Regulaminem SEP Oddział Gdańsk dot. zasad przystępowania do egzaminu 

kwalifikacyjnego z GR. I, II i III w czasie pandemii koronawirusa”. 

  

         …………………………….  

                   (data i podpis) 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374. 

           


