
 
 

 

Zarządzenie nr 59/2022 

Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego 

z dnia  27 maja 2022 r. 

w sprawie badania lekarskiego kandydata na studia oraz studenta  

Uniwersytetu Rzeszowskiego 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 574 ze zm.) w związku z Rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół 

ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy 

tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów 

(Dz.U. z 2019 r., poz. 1651) zarządzam, co następuje:  

 

§ 1 

1. Kandydat na studia oraz student podlega badaniom lekarskim, jeżeli w trakcie realizacji 

zajęć przewidzianych programem studiów będzie lub jest narażony na działanie 

czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. Badanie lekarskie 

ma na celu ocenę możliwości podjęcia lub kontynuowania kształcenia.  

2. Wykaz kierunków studiów oraz czynników szkodliwych, uciążliwych lub 

niebezpiecznych dla zdrowia, na które będzie narażony student podczas realizacji zajęć 

przewidzianych programem studiów na tym kierunku określa załącznik nr 1 do 

niniejszego zarządzenia.  

3. Dziekani Kolegiów w porozumieniu z Inspektorem BHP i Ochrony Przeciwpożarowej 

UR, są zobowiązani do określenia czynników szkodliwych, uciążliwych lub 

niebezpiecznych dla zdrowia, na które student będzie lub jest narażony podczas 

realizacji zajęć przewidzianych programem studiów, a także niezwłocznego 

poinformowania Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia o każdorazowej zmianie 

w wykazie tych czynników. 

 

§ 2 

1. Kandydat na studia lub student UR wykonuje nieodpłatnie badanie lekarskie 

w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Rzeszowie lub w innej wyznaczonej 

placówce na podstawie skierowania.  

2. Aktualny wykaz zakładów opieki zdrowotnej, które w danym roku kalendarzowym 

wykonują badania lekarskie kandydatów na studia oraz studentów, zamieszcza na 

stronie internetowej Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie oraz 

Centralna Komisja Rekrutacyjna UR.  



 

3. Z zastrzeżeniem ust. 4, w przypadku kandydatów zakwalifikowanych na studia, 

imienne skierowanie na badanie lekarskie publikuje – na indywidualnym koncie 

rekrutacyjnym kandydata - administrator systemu rekrutacyjnego, a w przypadku 

studentów – skierowanie wydaje dziekan lub osoba przez niego upoważniona. 

4. W przypadku kandydatów na studia na kierunki, na które w warunkach rekrutacji  

przewidziany jest egzamin wstępny/rozmowa kwalifikacyjna, administrator  systemu 

rekrutacyjnego publikuje imienne skierowanie na badanie lekarskie na indywidualnym 

koncie rekrutacyjnym kandydata przed terminem egzaminu wstępnego/rozmowy 

kwalifikacyjnej. 

5. Wzór skierowania na badanie lekarskie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

zarządzenia. 

§ 3 

1. Badanie lekarskie przeprowadzane jest przez uprawnionych lekarzy świadczących 

usługi z zakresu medycyny pracy. 

2. Zakres badania lekarskiego oraz termin kolejnego badania określa lekarz, w oparciu 

o dane zawarte w skierowaniu. 

3. Badanie lekarskie kończy się wydaniem zaświadczenia. 

4. Kandydat wraz z kompletem dokumentów dostarcza (niezwłocznie po otrzymaniu 

informacji o zakwalifikowaniu się na studia (a w przypadku kandydatów na studia na 

kierunki, na które w warunkach rekrutacji  przewidziany jest egzamin 

wstępny/rozmowa kwalifikacyjna  – przed przystąpieniem do egzaminu/rozmowy) 

zaświadczenie lekarskie do właściwego kolegialnego zespołu rekrutacyjnego (dalej 

KZR). Niedostarczenie zaświadczenia we wskazanym przez KZR terminie jest 

przesłanką do wydania decyzji o odmowie przyjęcia na studia lub niedopuszczeniem do 

udziału w egzaminie wstępnym/rozmowie kwalifikacyjnej.  

5. Student dostarcza zaświadczenie lekarskie do Dziekanatu Kolegium w terminie 

określonym przez Dziekana lub osobę przez niego upoważnioną.  

6. Zaświadczenie lekarskie dołącza się do teczki akt osobowych kandydata/studenta. 

7. W uzasadnionych okolicznościach, Dziekan Kolegium może skierować studenta na 

badanie lekarskie w trakcie studiów ze względu na potencjalne lub istniejące zagrożenia 

dla jego zdrowia występujące w miejscu odbywania studiów, także w przypadku, gdy 

przed ich rozpoczęciem nie występowały przesłanki do jego przeprowadzenia. Przepis 

§ 1 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 4 

1. Kontrolę aktualnych zaświadczeń prowadzi Dyrektor Dziekanatu.  

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. 

3. Rektor może zlecać okresowe kontrole jednostek UR mające na celu zbadanie 

prawidłowości prowadzenia ewidencji przez jednostkę. 

4. Za dopuszczenie do zajęć studenta, który nie ma aktualnych badań lekarskich 

odpowiada Dziekan. 



 

 

§ 5 

1. Za wykonanie niniejszego zarządzenia czynię odpowiedzialnymi:  

1) w zakresie badań lekarskich kandydatów na studia – Centralną Komisję 

Rekrutacyjną; 

2) w zakresie badań lekarskich studentów – Dziekanów Kolegiów. 

2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam Prorektorowi ds. 

Studenckich i Kształcenia.  

3. Tracą moc:  

1) Zarządzenie nr 33/2020 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 19 marca 2020 

r. w sprawie badania lekarskiego kandydata na studia oraz studenta Uniwersytetu 

Rzeszowskiego. 

2) Zarządzenie nr 72/2020 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 czerwca 

2020 r. zmieniające zarządzenie nr 33/2020 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego 

z dnia 19 marca 2020r. w sprawie badania lekarskiego kandydata na studia oraz 

studenta Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

Uniwersytetu Rzeszowskiego 

R e k t o r 

 

prof. dr hab. Sylwester Czopek 

 

 

 


