
ZARZĄDZENIE Nr 32/2013 
 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha  
w Krakowie z dnia 27 września 2013 roku w sprawie przeprowadzania 
badań lekarskich pracowników Uczelni 
 

Działając na podstawie art. 66, art. 99 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo  

o szkolnictwie wyższym (tj. Dz.U. z 2012, poz. 572 z późn. zm.) oraz rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 07 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców  

(tj. Dz. U. z 2013, poz. 133 z późn. zm.), zarządzam co następuje: 
 

§ 1 
 

1. W sytuacji kierowania pracownika Uczelni na badania lekarskie wstępne, 

kontrolne lub okresowe, przed wydaniem stosownego skierowania, Pracownik 

ma obowiązek złożyć oświadczenie czy będzie korzystał z samochodu 

prywatnego do celów służbowych. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 

do niniejszego Zarządzenia. 

2. W przypadku, gdy pracownik złożył oświadczenie, zgodnie z pkt 1 powyżej, 

iż będzie korzystał z samochodu prywatnego do celów służbowych, osoba 

wydająca skierowanie na badania lekarskie, zobowiązana jest zaznaczyć  

w skierowaniu powyższą okoliczność. 
 

§ 2 
 

1. Skierowanie na badania lekarskie kontrolne lub okresowe wydaje Rektor za 

pośrednictwem Inspektora ds. BHP i ochrony przeciwpożarowej. 

2. Skierowanie na badania lekarskie wstępne wydaje Rektor za pośrednictwem 

Działu Kadr. 

3. Inspektor ds. BHP i ochrony przeciwpożarowej oraz odpowiednio pracownik 

Działu Kadr, informując pracownika Uczelni o konieczności przeprowadzenia 

badań wstępnych, kontrolnych lub okresowych, zwraca uwagę na konieczność 

złożenia oświadczenia o którym mowa w § 1 powyżej, w przypadku zamiaru 

korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych. 
 

§ 3 
 

W przypadku złożenia przez pracownika Uczelni oświadczenia o którym mowa  

w § 1 powyżej, kserokopia zaświadczenia wydanego po przeprowadzeniu badań 

lekarskich – zaświadczenia o zdolności do wykonywania pracy na danym 

stanowisku, winna być złożona w sekretariacie Kanclerza AWF. 
 

§ 4 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

              REKTOR 
 

 

               Prof. dr hab. Andrzej KLIMEK 
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Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Rektora nr 32/2013 

z dnia 27 września 2013 roku 
 
 

…………………………………. 

(imię i nazwisko pracownika) 

 

…………………………………. 

(adres zamieszkania) 

 

………………………………….. 

(jednostka AWF) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 W związku z planowanym przeprowadzeniem badań lekarskich 

wstępnych/kontrolnych/okresowych (niewłaściwe skreślić), oświadczam,  

iż zamierzam w ramach wykonywanych obowiązków pracowniczych 

wykorzystywać samochód prywatny do celów służbowych. 

 

 

 

 

…………………………. 

(Podpis) 


