
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA  

PODCZAS EGZAMINU DYPLOMOWEGO  

NA WYDZIALE EKONOMICZNYM SGGW 

w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 

 

1. W egzaminie dyplomowym realizowanym w siedzibie Wydziału mogą uczestniczyć 

wyłącznie osoby zdrowe. 

2. Na egzamin dyplomowy należy stawić się w podanym przez dziekanat terminie 

o ustalonej godzinie. 

3. Obowiązuje zakaz gromadzenia się podczas oczekiwania na egzamin. Student 

oczekuje przed budynkiem, a pod wyznaczoną salą stawia się na 5 minut przed 

ustaloną godziną egzaminu, bez osób towarzyszących.  

4. Należy utrzymywać dystans co najmniej 1,5-metrowej odległości pomiędzy osobami 

przebywającymi przed budynkiem i w budynku.  

5. Przy wejściu do budynku Wydziału obowiązuje dezynfekcja rąk (płyn dezynfekujący 

znajduje się na ścianie przy szatni) oraz prawidłowe noszenie maseczki lub przyłbicy 

(maseczkę lub przyłbicę należy założyć przed wejściem do budynku i nie zdejmować 

jej do momentu opuszczenia budynku).  

6. Do sali egzaminacyjnej student wnosi jedynie długopis, kartkę, pendrive z nagraną 

prezentacją oraz dowód osobisty. Pozostałe rzeczy osobiste student może zostawić 

w worku foliowym w szatni, jednak Wydział nie ponosi odpowiedzialności za utratę 

przedmiotów wartościowych. 

7. Po wejściu do sali egzaminacyjnej studenta obowiązuje ponowna dezynfekcja dłoni 

i nałożenie rękawiczek jednorazowych.  

8. Obowiązek noszenia maseczki lub przyłbicy spoczywa również na członkach komisji. 

9. W sali egzaminacyjnej student może zająć wyłącznie wyznaczone miejsce siedzące. 

10. Po udzieleniu odpowiedzi na wylosowane pytania, student oczekuje na wynik 

egzaminu pod salą.  

11. Ze względów bezpieczeństwa nie będzie możliwości składania osobistych 

podziękowań (np. uścisku dłoni) i wręczania kwiatów. 

12. Po każdym egzaminie sala jest wietrzona, a powierzchnie dotykane przez studenta 

dezynfekowane.  

  



OŚWIADCZENIE STUDENTA  

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO  

NA WYDZIALE EKONOMICZNYM SGGW 

wynikające z zasad zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 

 

Proszę wstawić znak X we właściwym polu: 

L.p. Pytanie Tak Nie 

1 Czy w ciągu ostatnich 2 tygodni przebywał/a Pan/Pani za granicą?   

2 
Czy ktoś z Pana/Pani domowników w ciągu ostatnich 2 tygodni 

przebywał za granicą? 
  

3 
Czy Pan/Pani lub ktoś z Pana/Pani domowników jest obecnie objęty 

nadzorem epidemiologicznym (kwarantanną)? 
  

4 
Czy obecnie występują u Pana/Pani objawy infekcji (gorączka, kaszel, 

katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe)? 
  

5 
Czy obecnie lub w ostatnich dwóch tygodniach 

występują/występowały ww. objawy u kogoś z domowników ? 
  

 

Proszę wstawić znak X we właściwym polu: 

L.p. Oświadczenie Tak Nie 

1 
Oświadczam, że jestem zdrowy/a i mogę przystąpić do egzaminu 

dyplomowego na Wydziale Ekonomicznym SGGW. 
  

2 

Oświadczam, że jestem świadomy/a ryzyka zakażenia wirusem SARS-

CoV-2 podczas egzaminu dyplomowego na Wydziale Ekonomicznym 

SGGW. 

  

3 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z wytycznymi dotyczącymi 

przebiegu egzaminu dyplomowego na Wydziale Ekonomicznym 

SGGW. 

  

4 

Oświadczam, że nie będę wnosił/a żadnych roszczeń w stosunku do 

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w przypadku 

zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na jej terenie.  

  

5 
Oświadczam, że mam świadomość odpowiedzialności karnej na mocy 

art.161 §2 i 3 kk.1 
  

 

 

…………………………      ..……..……….…………………  

Data                Czytelny podpis Studenta 

                                                           
1 Art.161 § 2. Kto, wiedząc, że jest dotknięty chorobą weneryczną lub zakaźną, ciężką chorobą nieuleczalną lub realnie 

zagrażającą życiu, naraża bezpośrednio inną osobę na zarażenie taką chorobą ,podlega karze pozbawienia wolności od 3 

miesięcy do lat 5.  

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 2 naraża na zarażenie wiele osób, podlega karze pozbawienia wolności od roku do 

lat 10.   


