
POLITECHNIKA WARSZAWSKA 
 

Zarządzenie nr 23       
Rektora Politechniki Warszawskiej 

z dnia 9 lipca 2004 r. 
 
w sprawie przeprowadzania badań lekarskich z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia 
kandydatów na studia i studia doktoranckie oraz studentów i uczestników studiów 
doktoranckich Politechniki Warszawskiej. 
 

Na podstawie § 52 ust. 1 lit. n Statutu PW, w związku z rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r. września 1997 r. w sprawie badań 
lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz 
studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu 
lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub 
niebezpiecznych dla zdrowia, oraz sposobu dokumentowania tych badań (Dz. U. nr 120, 
poz. 767 z późn. zm.) i § 13 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 
marca 1998 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach wyższych, 
zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
1. Politechnika Warszawska zapewnia kandydatom na studia i na studia doktoranckie oraz 

studentom i uczestnikom studiów doktoranckich bezpłatne badania lekarskie w zakresie 
profilaktycznej ochrony zdrowia. 

2. Badania prowadzone są przez zakład opieki zdrowotnej świadczący na rzecz 
Politechniki Warszawskiej usługi z zakresu medycyny pracy. 

 
§ 2 

1. Kandydaci zakwalifikowani na studia, na których podczas odbywania studiów mogą być 
narażeni na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych, zobowiązani 
są do uzyskania orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do 
podjęcia studiów na wybranym kierunku. 

2. Informacje o kierunkach studiów, na których wymagane są orzeczenia lekarskie, 
podawane są w wydawanym na każdy rok akademicki informatorze o zasadach i 
warunkach przyjęć na studia. 

 
§ 3 

Kandydaci na studia doktoranckie, którzy w trakcie studiów mogą być narażeni na działanie 
czynników szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych, są kierowani przez jednostkę 
prowadzącą studia doktoranckie na wstępne badania lekarskie. 
 

§ 4 
Studenci i doktoranci narażeni na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia podlegają 
badaniom okresowym. Termin i zakres badań okresowych wyznacza lekarz przeprowadzający 
badania wstępne. 
 

§ 5 
1. Wzór skierowania na profilaktyczne badania lekarskie kandydatów na studia i studia 

doktoranckie oraz okresowe badania lekarskie studentów i doktorantów stanowi 
załącznik nr 1 do zarządzenia. 



2. Skierowanie na badania powinno zawierać informacje o czynnikach szkodliwych dla 
zdrowia lub uciążliwych występujących w jednostce prowadzącej studia. 

3. Kandydaci na studia i studia doktoranckie otrzymują skierowania na badania przy 
składaniu dokumentów o przyjęcie na studia. 

4. Po przeprowadzonych badaniach lekarz wystawia zaświadczenie stwierdzające brak lub 
istnienie przeciwwskazań do odbywania studiów lub studiów doktoranckich na 
określonym kierunku. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia. 

5. Uzyskane zaświadczenie kandydaci na studia składają do właściwej dla nich komisji 
rekrutacyjnej, studenci w właściwych dziekanatach, a kandydaci na studia doktoranckie 
i uczestnicy studiów doktoranckich w sekretariatach studiów doktoranckich jednostek 
prowadzących te studia. 

 
§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
  
 

R E K T O R 
 
 
 

prof. dr hab. inż. Stanisław Mańkowski 
PWR-        /04 



Załącznik nr l do Zarządzenia nr 23 
Rektora PW z dnia 9 lipca 2004 r. 

 
 
Pieczęć 
-szkoły wyższej 
-jednostki uprawnionej do prowadzenia studiów doktoranckich 
 
 
 

SKIEROWANIE 
 

Stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 
15 września 1997 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub 
wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie 
praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych 
lub niebezpiecznych dla zdrowia, oraz sposobu dokumentowania tych badań (Dz. U. Nr 120, póz. 767) 
 
I.   kieruję na badania lekarskie 
 
................................................................................... .............................................................. 

imię i nazwisko data urodzenia 
 
  
- kandydata do szkoły wyższej*, studenta* na wydziale (kolegium) ...................................................... 
- uczestnika studiów doktoranckich* na wydziale ................................................................ 
 
II. W trakcie: 
- studiów w szkole wyższej*, 
- studiów doktoranckich* 
wyżej wymieniony(a) będzie* jest* narażony na działanie następujących czynników szkodliwych, 
uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia: 
 
...................................................................................................................................................... 

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

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

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

 
*) Właściwe podkreślić 
 

......................................................... 
Pieczęć i podpis 

kierującego na badania 
lekarskie 

...................................., dnia........................................, 



Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 23 
Rektora PW z dnia 9 lipca 2004 r. 

  
Pieczęć zakładu  
sprawującego opiekę zdrowotną  
nad studentami 
i doktorantami Politechniki Warszawskiej 
  
  
Nr identyfikacyjny REGON 
  
  

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE 
 

W wyniku badania lekarskiego oraz oceny narażeń na działanie czynników szkodliwych, 
uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia występujących w czasie studiów w szkołach wyższych 
lub studiów doktoranckich stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej z dnia 15 września 1997 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół 
ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów 
doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie 
czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, oraz sposobu 
dokumentowania tych badań (Dz. U. Nr 120, póz. 767) orzeka się, że: 
 
u ...................................................................................................................................................... 

imię i nazwisko 
urodzonego dnia .................................... miesiąca....................................... roku ................. 
  
zamieszkałego w ......................................................................................... 
- kandydata do szkoły wyższej,* 
- studenta szkoły wyższej,* 
- uczestnika studiów doktoranckich,* 
w ..................................................................................................................................... 

nazwa i adres szkoły wyższej* lub jednostki prowadzącej studia doktoranckie 
 
1) brak przeciwwskazań zdrowotnych do 
- podjęcia*/kontynuowania* studiów w szkole wyższej, 
- uczestniczenia w studiach doktoranckich*. Data następnego badania .................................... 
 
2) istnieją przeciwwskazania zdrowotne do 
- podjęcia*/kontynuowania* studiów w szkole wyższej, 
- uczestniczenia w studiach doktoranckich*. 
 
*) Właściwe podkreślić. 
  
 

........................................................... 
Pieczęć i podpis 

lekarza przeprowadzającego 
badanie 

....................................., dnia ...................................... 
  
  
POUCZENIE 
 

Osoba zainteresowana otrzymująca zaświadczenie lekarskie - w przypadku zastrzeżeń co do treści tego 
zaświadczenia - może wystąpić w terminie 7 dni od daty otrzymania zaświadczenia z wnioskiem o ponowne badanie 
lekarskie i wydanie zaświadczenia do wojewódzkiego lub międzywojewódzkiego ośrodka medycyny pracy. Wniosek składa 
się za pośrednictwem lekarza, który wydał zaświadczenie. 


