
Kraków, dn. 30.04.2014 r 

Decyzja nr 3/2014 Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej 

i Gospodarki Zasobami

w sprawie badań lekarskich kandydatów na studia, studentów i doktorantów Wy-

działu Inżynierii Lądowej i Gospodarki ZasobamiAGH 

Wypełniając postanowienia Zarządzenia Nr 35/2013 Rektora Akademii Górniczo-

Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 03 lipca 2013 r. w sprawie badań 

lekarskich kan-dydatów na studia, studentów i doktorantów ustala się co następuje: 

1. Katedry – opiekujące się poszczególnymi kierunkami studiów – zobowiązane są w poro-

zumieniu z Działem BHP AGH do określenia czynników szkodliwych, uciążliwych lub nie-

bezpiecznych dla zdrowia, na które będzie narażony student lub doktorant podczas reali-

zacji zajęć przewidzianych programem studiów, studiów doktoranckich, w tym także za-

jęć związanych z praktyczną nauką zawodu (praktyki zawodowe).

2. Skierowania na badania lekarskie studentom lub doktorantom wydają i rejestrują:

a) w przypadku studentów lub doktorantów mających odbywać praktyki zawodowe,

− – organizatorzy praktyk w poszczególnych katedrach,

− w przypadku kandydatom na I rok studiów -  odpowiednia Komisja Rekruta-

cyjna.

Skierowania na badania lekarskie należy wystawiać na odpowiednich drukach (załącznik 

nr 1) (druk skierowania zamieszcza Sekcja BHP oraz Dział Nauczania na swoich stronach in-

ternetowych). 

3. Skierowania na badania lekarskie dla studentów lub doktorantów podpisuje Dziekan Wy-

działu.

4. Kandydaci na studia, studenci i doktoranci wykonują nieodpłatnie badania lekarskie w

przychodniach, których wykaz podają osoby wystawiające skierowanie na badania (wy-

kaz placówek, z którymi AGH podpisała porozumienie – załącznik nr 2).

5. Zaświadczenie lekarskie należy załączyć do dokumentacji osobowej studenta lub dokto-

ranta. W przypadku badań w związku z praktykami zawodowymi kopię zaświadczenia

udostępnia się studentowi lub doktorantowi, celem przedłożenia w zakładzie pracy –

miejscu praktyki.

6. Decyzja obowiązuje od dnia podpisania.

Dziekan Wydziału 

 Prof. dr hab. inż. Piotr Czaja  



Załącznik nr 1 

Pieczęć placówki dydaktycznej 

Skierowanie na badanie lekarskie 

Stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11.08.2010 r. 

w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjal-

nych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich (Dz. 

U. Nr 155 poz. 1045), oraz art.5 ust.1 i art.12 ust.1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.

o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 125, poz. 1317 z późn. zm.)

Kieruję na badania lekarskie: 

imię i nazwisko 

data urodzenia numer PESEL (w przypadku posiadania) 

· kandydata do szkoły:

· ucznia szkoły:

kierunek kształcenia, 

W trakcie pobierania praktycznej nauki zawodu, studiów lub studiów doktoranckich 

w/w będzie narażony na następujące czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne 

dla zdrowia: 

Data wystawienia skierowania Pieczątka i podpis kierującego na badanie 

nazwa i adres placówki dydaktycznej 



Załącznik nr 2

Wykaz Przychodni 

Wykaz Przychodni Medycyny Pracy z którymi AGH zawarło umowę na badania lekarskie 

kandydatów na studia, studentów i doktorantów: 

Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy 

31-504 Kraków

ul. Zygmunta Augusta 1

Informacje o rejestracji;

tel. 12/424-20-13,

12/424-20-22

Od pon. do pt. godz. 7.15 - 14.30
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