Zarządzenie nr 59/2018
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu
z dnia 16 lipca 2018 r.
w sprawie badania lekarskiego
Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

studentów

w

Państwowej

Wyższej

Szkole

Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 2183 z późn. zm.) w związku z § 11 ust. 4 Rozporządzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy w uczelniach (Dz.U. Nr 128, poz. 897) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 26 sierpnia 2014 r. 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. 2014 r. poz. 1144), zarządzam, co następuje:
§1
1. Student podlega badaniom lekarskim, jeżeli w trakcie zajęć w ramach studiów, będzie
narażony na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla
zdrowia.
2. Dyrektor instytutu, do którego kierunków kształcenia stosuje się § 1 pkt 1, jest obowiązany
do określenia czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, na
które student może być narażony podczas realizacji zajęć, w tym praktyk zawodowych,
przewidzianych programem i planem studiów.
3. Wykaz czynników szkodliwych, o których mowa w ust. 2, jest przechowywany
w instytucie.
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§2
Student wykonuje nieodpłatnie badanie lekarskie, na podstawie skierowania do
odpowiedniej placówki medycyny pracy lub stacji sanitarno-epidemiologicznej.
Skierowanie na badanie lekarskie wydaje dyrektor instytutu za pośrednictwem sekretariatu.
W instytucie jest prowadzona ewidencja wydawanych skierowań.
Kandydat na studia odbiera imienne skierowanie na badanie lekarskie przed złożeniem
dokumentów o przyjęcie na studia.
Student otrzymuje imienne skierowanie na badanie okresowe, w przypadku wygaśnięcia
w trakcie semestru terminu ważności posiadanego zaświadczenia o braku przeciwwskazań
do kontynuowania kształcenia.
Wzór skierowania na badanie lekarskie, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. 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. 2014 r. poz. 1144), stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§3
Badanie lekarskie przeprowadzane jest przez uprawnionych lekarzy świadczących usługi
z zakresu medycyny pracy.
Zakres badania lekarskiego oraz termin kolejnego badania określa lekarz, w oparciu o dane
zawarte w skierowaniu.
Badanie lekarskie kończy się wydaniem zaświadczenia.
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Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 3, student składa we właściwym sekretariacie
instytutu celem załączenia do teczki akt osobowych.

§4
1. Kontrolę i ewidencję aktualnych zaświadczeń, o których mowa w § 3 ust. 3, prowadzi
sekretariat instytutu.
2. Nie dopuszcza się do zajęć studenta:
1) bez aktualnego zaświadczenia lekarskiego,
2) w przypadku orzeczenia lekarskiego wskazującego na istnienie przeciwwskazań
zdrowotnych uniemożliwiających podjęcie lub kontynuowanie kształcenia.
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§5
Za wykonanie postanowień niniejszego zarządzenia są odpowiedzialni dyrektorzy tych
instytutów, w których realizowane są kierunki, na których mogą zaistnieć czynniki
szkodliwe dla zdrowia studenta.

§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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