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Regulamin egzaminu VdS 

Regulamin egzaminu w zakresie 
potwierdzenia kwalifikacji specjalisty 
ds. ochrony odgromowej i ochrony 
przed przepięciami (Specjalista ds. 
Ochrony Odgromowej) 
 

Niniejsza publikacja nie jest wiążąca. W indywidualnych przypadkach ubezpieczyciele 
mogą również akceptować inne rozwiązania służące do ochrony zgodnie z własnymi 
wymaganiami, które to nie spełniają niniejszych wytycznych lub przepisów technicznych. 
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 Informacje ogólne 
1.1 Zakres obowiązywania 

Niniejszy Regulamin egzaminu obowiązuje w odniesieniu do egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje specjalisty zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi certyfikowania specjalistów w 
zakresie ochrony odgromowej i ochrony przed przepięciami (Specjalista ds. Ochrony 
Odgromowej)“, VdS 3871pl. 

1.2 Ważność 

Niniejszy Regulamin egzaminu obowiązuje od dnia 01.01.2020. 

 Uprawnienie do uczestnictwa 
Uprawniona do uczestnictwa jest osoba, która uczestniczyła w szkoleniu wymienionym w 
wytycznych VdS 3871pl, rozdział 4.2.2 realizowanym dla Specjalistów ds. Ochrony 
Odgromowej przez Centrum Edukacji VdS. Egzamin odbywa się po zakończeniu tego 
szkolenia. 

 Realizacja 
Pomyślne uczestnictwo w szkoleniu zgodnie z wytycznymi VdS 3871pl jest stwierdzane na 
podstawie egzaminu. Egzamin składa się z wieloczęściowej, pisemnej pracy 
egzaminacyjnej. 

Jako pomoce dopuszczone są: 

‒ normy, 
‒ kalkulator bez funkcji bazy danych, 
‒ osobiste materiały szkoleniowe 

Niedopuszczalne są: 

‒ książki specjalistyczne, broszury lub podobna literatura, 
‒ korzystanie z własnego papieru do pisania, 
‒ korzystanie z komputerów osobistych itp. 

Obecność należy potwierdzić podpisem na liście uczestników przed rozpoczęciem 
egzaminu. Potwierdzenie tożsamości osoby podpisującej odbywa się na podstawie 
okazania dowodu osobistego. 

Na stronie tytułowej każdej części egzaminu należy wpisać nazwisko uczestnika 
egzaminu. Strona tytułowa jest zszyta z kolejnymi arkuszami, zawierającymi pytania 
egzaminacyjne. Jeżeli arkusze zostaną oddzielone lub zszycie zostanie otwarte, każdy 
pojedynczy arkusz należy podpisać nazwiskiem uczestnika egzaminu. 

Każdy uczestnik otrzymuje w razie potrzeby dodatkowy papier do pisania. Na każdym 
dodatkowym arkuszu należy umieścić nazwisko uczestnika egzaminu. 

Łączny czas egzaminu wynosi maksymalnie 2 godziny. 

W przypadku prób oszustwa lub zakłóceń przebiegu egzaminu możliwe jest wykluczenie 
danego uczestnika z egzaminu. Egzamin jest uznawany w takim przypadku za niezdany. 
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 Ocena 
Egzamin jest uznawany za zdany, jeżeli osiągnięty został wynik ponad 70% łącznej liczby 
punktów. 

 Egzamin ustny 
W przypadku wyniku ogólnego egzaminu pisemnego wynoszącego co najmniej 60%, 
istnieje możliwość poprawy wyniku ogólnego za pomocą dodatkowego egzaminu ustnego. 
O tej możliwości decyduje właściwy wykładowca przeprowadzający egzamin pisemny 
(wykładowca egzaminujący). W miarę możliwości egzamin ustny jest przeprowadzany po 
zakończeniu egzaminu pisemnego. 

Czas trwania egzaminu ustnego wynosi co najmniej 20 minut i maksymalnie 60 minut. 
Zakres tego egzaminu stanowią obszary częściowe, w przypadku których osoba 
egzaminowana osiągnęła słabe wyniki podczas egzaminu pisemnego. Osoba 
egzaminowana otrzymuje co najmniej 3 i maksymalnie 10 pytań. 

Oprócz osoby egzaminowanej w egzaminie ustnym powinni brać udział co najmniej 
wykładowca oraz przedstawiciel Centrum Edukacji VdS lub Komisji Koordynującej (KK). 

Pytania zadawane podczas egzaminu ustnego są pobierane w formie pisemnej z katalogu 
pytań egzaminacyjnych. Odpowiedzi osoby egzaminowanej na każde zadane pytanie są 
notowane przez przeprowadzającego egzamin wykładowcę wraz z miarodajną oceną oraz 
z podaniem osiągniętej liczby punktów (liczba punktów, tak jak w przypadku odpowiedniej 
odpowiedzi podczas egzaminu pisemnego). 

Wynik ten jest podpisywany przez wykładowcę przeprowadzającego egzamin i w razie 
potrzeby przez drugiego członka komisji egzaminacyjnej. Na żądanie dokumenty te należy 
przedłożyć w KK lub w VdS Schadenverhütung. 

Wynik egzaminu ustnego jest obliczany w następujący sposób w powiązaniu z egzaminem 
pisemnym: 

Za każdą udzieloną odpowiedź na pytanie podczas egzaminu ustnego można skreślić 
jedną odpowiedź z egzaminu pisemnego. Następnie wynik łączny jest obliczany na nowo i 
notowany. Procedurę tę (skreślenie i ponowne obliczenie) należy przeprowadzić pisemnie 
w taki sposób, aby była ona w każdej chwili zrozumiała dla osób trzecich. 

 Przekazanie wyniku egzaminu 
Osoba egzaminowana jest informowana 5. dnia szkolenia o wyniku egzaminu. 

Osoba egzaminowana może mieć wgląd do wyników egzaminu po wcześniejszym 
uzgodnieniu terminu z Centrum Edukacji VdS. Dokumenty są przechowywane przez 
Centrum Edukacji  przez okres co najmniej 10 lat. 

W odniesieniu do powtórnych egzaminów (patrz rozdział 7) powyższe postanowienia 
obowiązują analogicznie. 

Uwaga: Odpowiedzi na pytania telefoniczne o wyniku egzaminu nie będą udzielane. 
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 Powtórzenie egzaminu 
Jeżeli osoba egzaminowana nie zda egzaminu (zarówno pisemnego, jak i ustnego – patrz 
rozdział 5), może dwukrotnie go powtórzyć. W tym celu wymagane jest zgłoszenie w 
ramach kolejnych terminów egzaminów. Zakres powtórnego egzaminu obejmuje pełną 
część egzaminu. Okres pomiędzy terminem niezdanego egzaminu a terminem 
następnego egzaminu powtórnego może wynosić maksymalnie 36 miesięcy. 

Jeżeli powtórny egzamin nie zostanie zaliczony w ciągu 36 miesięcy, osoba 
egzaminowana jest zobowiązana do powtórzenia odpowiedniego szkolenia, którego 
dotyczył egzamin. 

Jeżeli egzamin nie zostanie zaliczony również za trzecim razem, uczestnik nie zostanie 
dopuszczony do kolejnych egzaminów. 


