
ZARZĄDZENIE NR 1077 

Rektora Politechniki Białostockiej  

z dnia 14 lutego 2020 roku 

 

➢ w sprawie badań lekarskich kandydatów na studia prowadzone w Politechnice Białostockiej i do 

Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej oraz studentów i doktorantów Politechniki Białostockiej 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 85), w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 roku 

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. poz. 1651), zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

1. Politechnika Białostocka, zwana dalej „Uczelnią”, zapewnia bezpłatne badania lekarskie w zakresie 

profilaktycznej ochrony zdrowia:  

1) kandydatom na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz do Szkoły Doktorskiej Politechniki 

Białostockiej, zwanej dalej Szkołą Doktorską; 

2) studentom i doktorantom,  

którzy w trakcie studiów/kształcenia są lub będą narażeni na działanie czynników szkodliwych, 

uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. 

2. Wykaz kierunków studiów/dyscyplin, w trakcie których studenci i doktoranci mogą być narażeni na 

działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych Uczelnia podaje na stronie 

internetowej Uczelni. 

3. Badania, o których mowa w ust. 1, przeprowadzane są w podstawowych jednostkach służby 

medycyny pracy, na podstawie skierowania wystawionego przez Uczelnię. 

4. Wzór skierowania na badania lekarskie kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz 

studentów określa załącznik nr 1 do zarządzenia. 

5. Wzór skierowania na badania lekarskie kandydatów do Szkoły Doktorskiej oraz Doktorantów określa 

załącznik nr 2 do zarządzenia. 

 

§ 2 

1. Kandydaci zakwalifikowani na studia, w trakcie których mogą być narażeni na działanie czynników 

szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, zobowiązani są do uzyskania 

zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym 

kierunku. 

2. Skierowanie na badania wystawia: 

1) kandydatom na studia pierwszego i drugiego stopnia – dziekan lub członek wydziałowej komisji 

rekrutacyjnej, w ramach udzielonego mu pełnomocnictwa; 

2) kandydatom do Szkoły Doktorskiej – dyrektor Szkoły Doktorskiej. 

3. Skierowanie na badania kandydaci na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz do Szkoły 

Doktorskiej otrzymują przy składaniu dokumentów lub wraz z informacją o wpisie na listę 

studentów/doktorantów. 

  



§ 3 

1. Studenci i doktoranci, którzy w trakcie studiów mogą być narażeni na działanie czynników 

szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia podlegają okresowym badaniom 

lekarskim. 

2. Zakres i termin okresowych badań lekarskich wyznacza lekarz medycyny pracy przeprowadzający 

badania wstępne. 

3. Skierowanie na badania wystawia: 

1) studentom pierwszego i drugiego stopnia – dziekan; 

2) doktorantom studiów doktoranckich –  kierownik studiów doktoranckich; 

3) doktorantom Szkoły Doktorskiej – dyrektor Szkoły Doktorskiej. 

 

§ 4 

1. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych 

do podjęcia lub kontynuowania studiów pierwszego i drugiego stopnia, do przyjęcia do Szkoły 

Doktorskiej, kontynuowania studiów doktoranckich lub kształcenia w Szkole Doktorskiej wystawia 

lekarz przeprowadzający badanie, zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu ministra 

zdrowia w przedmiotowej sprawie. 

2. Zaświadczenie lekarskie należy złożyć najpóźniej do dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych: 

1) do właściwego dziekanatu – dotyczy kandydatów przyjętych na studia pierwszego i drugiego stopnia 

oraz studentów; 

2) do właściwego sekretariatu – dotyczy kandydatów do Szkoły Doktorskiej i doktorantów. 

 

§ 5 

Przepisy zarządzenia stosuje się również do uczestników studiów doktoranckich rozpoczętych przed 

rokiem akademickim 2019/2020, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 roku. 

 

§ 6 

Odpowiedzialnymi za prawidłową realizację zarządzenia czynię dziekanów wydziałów, dyrektora Szkoły 

Doktorskiej oraz kierownika Centrum Rekrutacji i Wpierania Edukacji. 

 

§ 7 

Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawują prorektor ds. studenckich oraz prorektor ds. nauki. 

 

§ 8 

Traci moc Zarządzenie Nr 425 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie 

przeprowadzania badań lekarskich z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia kandydatów na studia 

i studia doktoranckie oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich Politechniki Białostockiej  

z późniejszą zmianą.  

 

§ 9 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

         REKTOR 

 

        prof. dr hab. inż. Lech Dzienis 


