
Załącznik 1 

………………………………., dnia ……………………………… 

Imię i nazwisko ….......................................................................................................................... 

Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………………………………………………… 

PESEL……………………………………………………………………….……………………………………………………………….. 

Rodzaj uprawnień, o które ubiega się kandydat: 

.................................................................................................................................................... 

Nr telefonu kontaktowego / adres e-mail ........................................................................................ 

 

Oświadczenie osoby przystępującej do egzaminu na uprawnienia budowlane 
w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu 

COVID-19 
 

Przystępując do egzaminu na uprawnienia budowlane w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego / 
stanu epidemii* ogłoszonego z powodu COVID-19 jestem świadomy / świadoma* zagrożeń dla zdrowia i życia 
ludzi związanych z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 oraz zobowiązuję się zachować wszelkie zasady 
bezpieczeństwa i wytyczne. 

 
Oświadczam, że:  

• nie wykazuję objawów chorobowych związanych z COVID-19, w szczególności nie występują u mnie co 
najmniej 3 z następujących grup objawów: duszność, stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 
37°C a 38°C) lub gorączka (temperatura ciała powyżej 38°C), objawy przeziębieniowe, kaszel, kłopoty 
z oddychaniem, bóle mięśni lub ogólne zmęczenie, ani też nie zdiagnozowano u mnie COVID-19; 

• w ciągu ostatnich 14 dni nie kontaktowałam / kontaktowałem* się bezpośrednio z osobą, u której 
występowały objawy chorobowe związane z COVID-19, ani z osobą, u której zdiagnozowano COVID-19; 

• nie podlegam obowiązkowej kwarantannie i w ciągu ostatnich 14 dni nie kontaktowałam / kontaktowałem* 
się bezpośrednio z osobą podlegającą obowiązkowej kwarantannie; 

• nie zamieszkuję i w ciągu ostatnich 14 dni nie zamieszkiwałam / zamieszkiwałem* wspólnie z osobą, u której 
występowały objawy chorobowe związane z COVID-19, osobą, u której zdiagnozowano COVID-19, ani z 
osobą, która podlega obowiązkowej kwarantannie. 

 
Niniejszym zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych: 

• w procedurze zapewnienia bezpieczeństwa podczas egzaminów na uprawnienia budowlane organizowanych 
przez okręgowe komisje kwalifikacyjne okręgowych izb inżynierów budownictwa w okresie stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, przygotowanej przez Krajową Komisję 
Kwalifikacyjną Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa; 

• w wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Głównego Inspektoratu 
Sanitarnego.** 

 
 Jestem świadoma / świadomy* odpowiedzialności za narażenie innych osób na niebezpieczeństwo w przypadku 

złożenia nieprawdziwego oświadczenia oraz możliwości zawieszenia lub przerwania egzaminu zgodnie z § 1 ust. 
20-22 procedury. 

 
         _________________________ 
         podpis osoby egzaminowanej 

 

* niepotrzebne skreślić 
** wytyczne znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej: 
https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis 
 


