
Zarządzenie Nr 67/2019 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

z dnia 18 czerwca 2019 roku 

 

w sprawie zasad przeprowadzania obowiązkowych badań lekarskich i szczepień 

ochronnych dla kandydatów na studia w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie  

i kandydatów do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz  

dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2018 r. poz. 151, z późn. zm.), § 2 pkt 12  

w związku z § 3 pkt 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r.  

w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r.  poz. 753) oraz na podstawie 

§ 51 ust. 3 pkt 26 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z 24 czerwca 2015 r., 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

1. Kandydaci na studia w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie oraz kandydaci do Szkoły 

Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zobowiązani są do przedłożenia 

właściwym komisjom rekrutacyjnym zaświadczeń lekarskich wydanych przez ośrodek 

medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na danym kierunku studiów/ 

kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w zakresie danej 

dyscypliny (oddzielnie dla każdego z kierunków studiów, na które kandydat aplikuje oraz 

dyscypliny, w której będzie odbywało się kształcenie doktoranta), których wzór stanowi 

Załącznik Nr 6 i 7. 

2. Zaświadczenia lekarskie, o których mowa w ust. 1, wydane osobom przyjętym na studia 

oraz do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, właściwe komisje 

rekrutacyjne przekazują wraz z innymi dokumentami do teczek osobowych prowadzonych 

przez Dziekanaty i jednostkę ds. obsługi administracyjnej kształcenia doktorantów. 

3. Studenci i doktoranci, którym kończy się okres ważności zaświadczenia, o którym mowa  

w ust.1 (wyznaczony termin następnego badania) oraz studenci i doktoranci podejmujący 

naukę po powrocie z urlopu zdrowotnego zobowiązani są zgłosić się do właściwego 

Dziekanatu lub jednostki ds. obsługi administracyjnej kształcenia doktorantów po 

skierowanie na badania lekarskie. 

4. Oryginał zaświadczenia lekarskiego z przeprowadzonego badania studenci i doktoranci 

dostarczają do Dziekanatu lub jednostki ds. obsługi administracyjnej kształcenia 

doktorantów w celu dołączenia go do teczki osobowej. 

5. Badania z zakresu medycyny pracy dla kandydatów na studia i dla studentów oraz 

kandydatów do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i dla doktorantów 

są bezpłatne. 

§ 2 

1. Student pierwszego roku studiów ma obowiązek przed rozpoczęciem praktycznej nauki 

zawodu (zajęć praktycznych, praktyk zawodowych lub zajęć klinicznych) jednak nie później 

niż do 15 listopada danego roku akademickiego wykonać: 

1) badania lekarskie i laboratoryjne do celów sanitarno-epidemiologicznych, 



2) szczepienie przeciw WZW typu B. 

2. Doktorant pierwszego roku kształcenia, ma obowiązek przed rozpoczęciem kształcenia  

w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jednak nie później niż do  

30 września danego roku akademickiego wykonać: 

1) badania lekarskie i laboratoryjne do celów sanitarno-epidemiologicznych, 

2) szczepienie przeciw WZW typu B. 

3. Badania laboratoryjne do celów sanitarno-epidemiologiczne wykonują: 

1) Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna, 

2) Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna. 

4. Badania lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych wykonuje lekarz podstawowej 

opieki zdrowotnej lub lekarz wykonujący zadania służby medycyny pracy. 

 

§ 3 

1. Badania, o których mowa w § 2 pkt 1 i pkt 2 są bezpłatne dla studentów i doktorantów przez 

cały okres studiów, wykonuje się je tylko jeden raz, z zastrzeżeniem, że studenci  

i doktoranci zobowiązani są do ponownego wykonania badania, jeżeli w okresie nauki 

nastąpiło zakażenie czynnikiem chorobotwórczym objętym przedmiotowym badaniem. 

2. Szczepienie przeciw WZW typu B w przewidzianym cyklu szczepień 0;1;6 miesięcy 

wykonuje się u lekarza rodzinnego. Szczepienie to jest bezpłatne dla studentów  

i doktorantów I roku studiów  

3. Przedmiotowe badania i szczepienia studenci i doktoranci wykonują na podstawie 

skierowania wystawionego przez właściwy Dziekanat lub jednostkę ds. obsługi 

administracyjnej kształcenia doktorantów, zgodnie ze wzorami stanowiącymi odpowiednio 

załączniki nr 1-5 do niniejszego Zarządzenia. 

4. Oryginał zaświadczenia lekarskiego lub kserokopię zapisu z książeczki sanitarno – 

epidemiologicznej oraz kserokopię wykonania szczepienia studenci oraz doktoranci 

dostarczają do właściwego Dziekanatu lub jednostki ds. obsługi administracyjnej kształcenia 

doktorantów. 

 

§ 4 

Dziekanat zobowiązany jest do przekazania nauczycielom akademickim prowadzącym zajęcia 

kliniczne lub praktyczne oraz opiekunom praktyk zawodowych listy studentów, którzy nie 

przedłożyli stosownych zaświadczeń lekarskich lub karty szczepień. Wyżej wymienieni 

studenci nie mogą zostać dopuszczeni do rozpoczęcia zajęć. 

 

§ 5 

Nadzór na wykonaniem zarządzenia powierzam Prorektorowi ds. Kształcenia oraz 

Prorektorowi ds. Współpracy z Zagranicą i Szkolenia Podyplomowego. 

§ 6 

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 100/2013 Rektora 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 7 października 2013 roku w sprawie zasad 

przeprowadzania obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych dla kandydatów  

na studia i studia doktoranckie oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich w UM  

w Lublinie. 



§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 roku, a dla kandydatów do Szkoły 

Doktorskiej z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Rektor 

                                                                          Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

                                                                             Prof. dr hab. Andrzej Drop 


