
 POLITECHNIKA WROCŁAWSKA                                    Wrocław, 2002.03.05
                 R E K T O R 

PISMO OKÓLNE  7/2002
w sprawie badań lekarskich studentów oraz uczestników studiów

doktoranckich Politechniki Wrocławskiej, narażonych w trakcie studiów na działanie
czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15.09.1997r.
(Dz.U. nr 120 poz. 767) 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, wprowadza się następujące zasady kierowania studentów i uczestników studiów
doktoranckich na badania lekarskie do lekarzy medycyny pracy:

1. Na badania lekarskie do lekarzy medycyny pracy kierowani są studenci oraz uczestnicy
studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów narażeni są na działanie czynników
szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

2. Badania lekarskie przeprowadzane są na podstawie imiennego skierowania, wydanego
studentowi/ uczestnikowi studiów doktoranckich odpowiednio:

a) dla studentów studiujących we Wrocławiu – przez dziekanów,
b) dla studentów filii -  przez dyrektorów filii,
c) dla uczestników studiów doktoranckich – przez dziekana / dyrektora instytutu.

Wzór skierowania podany jest jako załącznik nr 1 do niniejszego Pisma.

3. Zakres i częstotliwość badań lekarskich określa lekarz przeprowadzający badania lekarskie
w oparciu o informacje dotyczące czynników szkodliwych, zawarte w skierowaniu.

4. Badania lekarskie kończą się:
a) orzeczeniem lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań zdrowotnych do studiowania /

uczestnictwa w studiach doktoranckich,
b) orzeczeniem lekarskim stwierdzającym przeciwwskazania zdrowotne do studiowania /

uczestnictwa w studiach doktoranckich.
Wzór orzeczenia zgodny z Rozporządzeniem Ministra stanowi załącznik nr 2.

5. Dziekanat /  filia / instytut prowadzi ewidencję wydanych skierowań. Orzeczenia
przechowywane są w teczce osobowej studenta / uczestnika studiów doktoranckich.
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6. Dziekan / dyrektor filii / dyrektor instytutu kieruje studenta / uczestnika studiów
doktoranckich na badania:

a) na wniosek zainteresowanego,
b) na wniosek kierownika jednostki prowadzącej zajęcia dydaktyczne, gdzie student / uczestnik

studiów doktoranckich realizuje kursy, w których występują czynniki wymienione w p. 3,
c) z własnej inicjatywy, jeśli czynniki, o których mowa w p. 3 występują w wielu jednostkach

i wielu kursach na wydziale / filii, bądź w trakcie pracy wykonywanej przez uczestnika
studiów doktoranckich.

7. Student / uczestnik studiów doktoranckich ma obowiązek dostarczenia orzeczenia,
o którym mowa w p. 4 odpowiednio: dziekanowi / dyrektorowi filii / dyrektorowi instytutu
w terminie do 30 dni od daty otrzymania skierowania.

8. Jeżeli student otrzymał orzeczenie o przeciwwskazaniach do studiowania (p. 4b), dziekan /
dyrektor filii odmawia wpisu na kursy, w których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.
Decyzję o zastąpieniu tych kursów innymi lub o zmianie kierunku studiów / specjalności,
dziekan / dyrektor filii podejmuje na wniosek studenta, zgodnie z Regulaminem studiów.

9. Jeżeli uczestnik studiów doktoranckich otrzymał orzeczenie o przeciwwskazaniach do
uczestnictwa w studiach doktoranckich z uwagi na narażenie na działanie czynników
szkodliwych, dziekan / dyrektor instytutu odsuwa od go zajęć / pracy, w których takie
narażenie występuje i przekazuje informację do Samodzielnej Sekcji Kształcenia Kadry
Naukowej.

10. Badania lekarskie studentów studiów dziennych / uczestników studiów doktoranckich
prowadzonych w trybie dziennym, przeprowadzane są na koszt Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego.

11. Badania lekarskie wykonuje się w publicznych ZOZ-ach, niepublicznych ZOZ-ach
oraz praktykach indywidualnych lekarzy wyłanianych przez Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego na drodze przetargu. Wykaz placówek ogłaszany jest
corocznie przez Urząd Marszałkowski, a do wglądu znajduje się w dziekanacie / sekretariacie
filii / sekretariacie instytutu.

12. Traci moc Pismo Okólne 25/2001 z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie badań
      lekarskich studentów oraz uczestników studiów doktoranckich Politechniki Wrocławskiej,
      narażonych w trakcie studiów na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych 
      lub niebezpiecznych dla zdrowia.

13. Pismo Okólne wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prof. Andrzej Mulak 


