
ZARZĄDZENIE Nr 7/2015 

 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha  

w Krakowie z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie kierowania na 

badania lekarskie kandydatów na studia i studia doktoranckie oraz 

studentów i uczestników studiów doktoranckich w Akademii 

Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 
 

 

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym 

(tj. Dz. U. z 2012 roku, poz. 572 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia 

z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół 

ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, 

studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych  oraz uczestników studiów 

doktoranckich (Dz. U. z 2014 r., poz. 1144), zarządzam co następuje: 

 
 

 

§ 1 

 

1. Zarządzenie określa tryb kierowania na badania lekarskie kandydatów na studia  

i na studia doktoranckie oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, 

narażonych w trakcie odbywania studiów  na działanie czynników szkodliwych, 

uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, zakończone wydaniem 

zaświadczenia lekarskiego orzekającego o istnieniu lub braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do odbywania studiów albo studiów doktoranckich. 

2. Oceny zagrożeń na jakie narażeni mogą być studenci oraz uczestnicy studiów 

doktoranckich oraz wykaz czynników szkodliwych, uciążliwych lub 

niebezpiecznych dla zdrowia, które występują w trakcie studiów, ustala Inspektor 

BHP. 

 

§ 2 

 

1. Kandydaci na studia i studia doktoranckie, którzy będą narażeni w trakcie 

studiów na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych 

dla zdrowia wykonują badania lekarskie na podstawie skierowania wydanego 

przez przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej (wzór skierowania stanowi 

Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia). 

2. Badania lekarskie kandydatów na studia i studia doktoranckie przeprowadzają 

lekarze uprawnieni do badań profilaktycznych. 

3. AWF nie ponosi kosztów badań lekarskich o których mowa w ust. 1 ani kosztów 

związanych z przeprowadzeniem tych badań. 

4. Kandydat na studia i studia doktoranckie ma obowiązek legitymować się 

zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 

nauki. 



5. Zaświadczenie, o którym w ust. 4 powinno zawierać: 

1) pieczątkę jednostki służby medycyny pracy przeprowadzającej badanie 

lekarskie; 

2) datę jego wydania; 

3) imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL osoby badanej, a jeżeli nie 

posiada numeru PESEL - rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego 

tożsamość; 

4) kierunek kształcenia; 

5) nazwę i adres placówki dydaktycznej; 

6) orzeczenie o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 

lub kontynuowania studiów lub studiów doktoranckich; 

7) podpis i pieczątkę lekarza przeprowadzającego badanie; 

8) datę następnego badania lekarskiego; 

9) pouczenie o terminie i sposobie wniesienia odwołania od zaświadczenia 

lekarskiego. 

6. Komisje Rekrutacyjne przekazują inspektorowi BHP zaświadczenia lekarskie 

studentów przyjętych w poczet studentów AWF. 

 

 

§ 3 

 

1. Studenci I roku otrzymują wpis w indeksie dokonany przez inspektora BHP 

potwierdzający brak przeciwwskazań do nauki z oznaczeniem daty następnego 

badania. 

2. Studenci mają obowiązek przed upływem daty następnego badania doręczyć 

aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

kontynuowania nauki. 

3. Skierowanie na badania wydaje inspektor BHP (wzór skierowania stanowi 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia). 

4. Brak aktualnego zaświadczenia o braku przeciwwskazań do kontynuowania 

nauki stanowi podstawę do odsunięcia studenta od uczestnictwa w zajęciach  

w trakcie których występują czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla 

zdrowia. 

5. Brak zaliczenia zajęć w których student nie uczestniczył z powodu 

przeciwwskazań lekarskich stwierdzonych zaświadczeniem lub z powodu 

odsunięcia od zajęć w sytuacji określonej w ust. 4 stanowi podstawę do skreślenia 

z listy studentów. 

6. Po powrocie studenta z urlopu dziekańskiego lub chorobowego student jest 

zobowiązany przedstawić inspektorowi BHP zaświadczenie lekarskie 

dopuszczające go do kontynuowania nauki. 



 

§ 4 

 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie  

nr 32/2010 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego z dnia 27 września  

2010 roku dotyczące zasad postępowania w sprawie badań lekarskich studentów. 
 

 

 

 

         REKTOR 

 

 

              Prof. dr hab. Andrzej Klimek 

 
 

 



Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 7/2015 

z dnia 27 marca 2015 roku 

Pieczęć szkoły wyższej 

 

 

SKIEROWANIE 
 

Na podstawie § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 

2014 rok w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub 

wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich  

(Dz. U. z 2014 r. , poz. 1144), kieruję na badania lekarskie 

 

 

 

………………………………………   ………………………………... 

(imię i nazwisko)      (data urodzenia) 

 

 

………..………………………………………………………….. 

       (PESEL/rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości) 

 

kandydat do szkoły wyższej/student 

 

kierunek studiów ………………………………………………………………………….… 

studia stacjonarne/niestacjonarne, pierwszego stopnia/drugiego stopnia ……….….… 

rok studiów ……………. Wydział ……………………………………………………….… 

 

kandydat na studia doktoranckie/uczestnik studiów doktoranckich 

dyscyplina naukowa…………………………………………………………………………. 

Wydział………………………………………………………………………………………... 

 

Informacja o czynnikach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, 

występujących w miejscu odbywania studiów osoby badanej: 

………………………………………………………………...…………………………………

……………………………………………………………..….…………………………………

…………………………………………………………..…….………………………………… 

 

 

……………….……………………………. 
(pieczęć i podpis kierującego na badania lekarskie) 

 

Kraków, dnia …………………. 


