INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA ZDALNIE
egzaminów kwalifikacyjnych wymaganych Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89 z dnia 21 maja 2003 r.)
dla osób na stanowiskach eksploatacji i dozoru:
Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające
i zużywające energię elektryczną
Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia
energetyczne
Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe, wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące
i zużywające paliwa gazowe
dla prac wykonywanych w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno – pomiarowym.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 695).

1. Egzamin kwalifikacyjny odbywa się zdalnie za pomocą połączenia poprzez komunikator
internetowy Skype przy użyciu kamery internetowej i mikrofonu.
2. Zespół egzaminacyjny przeprowadza egzamin tylko z siedziby Oddziału Łódzkiego SEP,
korzystając z firmowego konta założonego na Skypie.
3. Osoba egzaminowana zobowiązana jest do dysponowania połączeniem przez komunikator
internetowy Skype przy użyciu kamery internetowej w celu zachowania możliwości
identyfikacji na podstawie dokumentu tożsamości.
4. Osoba egzaminowana jest zobowiązana do wcześniejszego przesłania skanu wypełnionego
wniosku o sprawdzenie kwalifikacji na adres poczty internetowej sep@seplodz.pl i wniesienia
opłaty za egzamin na konto bankowe Oddziału Łódzkiego SEP Santander Bank 21 1500 1038
1210 3005 3357 0000.
5. Po dokonaniu niezbędnych formalności indywidualnie umawiany jest termin egzaminu.
6. Podczas egzaminu muszą być włączone kamery i mikrofony wszystkich osób uczestniczących
w egzaminie (egzaminowanego i członków Zespołu Egzaminacyjnego). Zdający egzamin
powinien siedzieć naprzeciwko kamery tak, aby jego twarz zajmowała co najmniej 40% obszaru
obejmowanego przez kamerę. Powinien też przez cały czas egzaminu patrzeć w kierunku
ekranu.
7. O wyniku egzaminu Zespół Egzaminacyjny powiadamia egzaminowanego bezzwłocznie.
Po pozytywnie zdanym egzaminie kwalifikacyjnym i otrzymaniu oświadczenia o przyjęciu
do wiadomości wyniku egzaminu zostanie wystawione świadectwo kwalifikacyjne i przesłane
pocztą na adres wskazany we wniosku. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu, Zespół
Egzaminacyjny powiadomi egzaminowanego dodatkowo drogą mailową.
Instrukcja obowiązuje wszystkich członków Komisji Kwalifikacyjnych działających przy Oddziale
Łódzkim SEP od dnia 04 maja 2020 r.
Zatwierdza: Władysław Szymczyk – Prezes Oddziału Łódzkiego SEP
Otrzymują: członkowie Komisji Kwalifikacyjnych działających przy Oddziale Łódzkim SEP

