
Zarządzenie nr 21 

Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

z dnia 23 kwietnia 2012 roku 

 

 

dot. wydawania skierowań na badania lekarskie kandydatom zakwalifikowanym do przyjęcia 

na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego, drugiego  

i trzeciego stopnia, w trakcie których studenci/doktoranci są narażeni na działanie czynników 

szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, dostarczania przez kandydatów do 

Uczelni zaświadczeń z orzeczeniem lekarskim o braku bądź istnieniu przeciwwskazań do 

podjęcia studiów oraz wydawania decyzji o przyjęciu na pierwszy rok studiów 

 

  

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo  

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), art. 5 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy 

z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy (j.t. Dz. U. z 2004 r., Nr 125, poz. 

1317 z późn. zm.) oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 

2010 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych  

i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów 

doktoranckich (Dz. U. z 2010 r., Nr 155, poz. 1045) ustalam, co następuje:  

 

§ 1 

1. Niniejsze zarządzenie wprowadza szczegółowe procedury przyjmowania kandydatów na 

pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego, drugiego  

i trzeciego stopnia, w trakcie których studenci i doktoranci są narażeni na działanie 

czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. 

2. Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o: studiach, kandydacie, prodziekanie, 

komisji oraz dziale – rozumie się przez to odpowiednio: studia, o których mowa w ust. 1, 

osobę zakwalifikowaną do przyjęcia na pierwszy rok tych studiów, prodziekana wydziału 

prowadzącego rekrutację, Wydziałową Komisję Rekrutacyjną oraz Dział Nauczania ASP. 

 

 

§ 2 

1. We wszystkich jednostkach organizacyjnych prowadzących studia, o których mowa  

w § 1 ust. 1, wprowadza się obowiązek: 

1) wydawania kandydatom na studia skierowań na badania lekarskie przeprowadzane 

przez jednostki służby medycyny pracy, zawierających informacje o czynnikach 

szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, zgodnie ze wzorem 

określonym w załącznikach nr 1a - 1j do niniejszego zarządzenia, oraz 

2) dostarczania przez kandydatów zaświadczeń lekarskich zawierających orzeczenie 

lekarza specjalizującego się w zakresie medycyny pracy stwierdzające brak 

przeciwwskazań do podjęcia studiów, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku 

nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3 

1. Skierowanie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, podpisane przez prodziekana lub 

upoważnioną przez niego osobę, wydawane jest kandydatowi, który zdał egzamin 

wstępny i zajął w rankingu wyników pozycję mieszczącą się w limicie przyjęć na I rok 

studiów. 



2. Kandydaci są zobowiązani do dostarczenia do uczelni zaświadczenia lekarskiego,  

o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, w terminie określonym dla danego trybu i formy 

studiów. Niedopełnienie tego obowiązku przez kandydata uniemożliwia kandydatowi 

rozpoczęcie studiów. Zaświadczenia są włączane do teczki akt osobowych studenta lub 

doktoranta przez jednostkę prowadzącą studia.  

 

§ 4 

1. Dział prowadzi rejestr wszystkich studiów, o których mowa w § 1 ust. 1, zawierający 

wykaz czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, 

umieszczanych w skierowaniach wydawanych kandydatom, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1. 

Odpowiednie informacje dział przekazuje kandydatom za pośrednictwem strony 

internetowej ASP wraz z listą jednostek służby medycyny pracy wyznaczonych przez 

Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy, w których badania kandydatów wykonywane  

są nieodpłatnie. 

2. Prodziekani przekazują do działu na bieżąco informacje o wszelkich zmianach w zakresie 

wykazu czynników oraz rejestru studiów, o których mowa w ust. 1. W przypadku 

otwierania naboru na nowy kierunek lub specjalność studiów stosowne informacje są 

przekazywane do działu. 

 

§ 5 

Traci moc zarządzenie nr 7 Rektora ASP z dnia 22 lutego 2011 roku. 

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

(-) prof. Adam Wsiołkowski 

Rektor Akademii Sztuk Pięknych  

im. Jana Matejki w Krakowie 

  



                          Załącznik nr 1a do zarządzenia nr 21 

                                                                                                                     Rektora ASP z dnia 

23 kwietnia 2012 r. 

 

...................................... 

pieczęć szkoły wyższej 

 

 

SKIEROWANIE 

 

Stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010 r.  

w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych 

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

2010 r., Nr 155, poz. 1045) 

 

I.  Kieruję na badania lekarskie: 

 

........................................................                                ……...................................... 

            imię i nazwisko                                                      PESEL / data urodzenia 

 

- kandydata na studia/studia doktoranckie* w Akademii Sztuk Pięknych  

w Krakowie, na Wydziale Malarstwa, kierunek: malarstwo. 

II. W trakcie studiów/studiów doktoranckich* wyżej wymieniony(a) będzie  narażony na 

działanie następujących czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla 

zdrowia: 

  substancje chemiczne zawarte w farbach (ołów, kadm, etc), w rozpuszczalnikach (np. 

terpentyna) lub utrwalaczach (alkohol, lakiery) 

  substancje chemiczne używane w procesie farbowania materiałów tkackich (wełna, sizal, 

pakuły) /kandydaci wybierający specjalizację tkanina artystyczna/ 

 

*  właściwe podkreślić 

 

 

.................................................. 

pieczęć i podpis osoby  

kierującej na badania lekarskie 

 

 

 

Kraków, dnia ................................ r. 



                                                                                       Załącznik nr 1b do zarządzenia nr 21 

                                                                                                                     Rektora ASP z dnia 

23 kwietnia 2012 r. 

 

...................................... 

pieczęć szkoły wyższej 

 

 

SKIEROWANIE 

 

Stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010 r.  

w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych  

i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów 

doktoranckich (Dz. U. z 2010 r., Nr 155, poz. 1045) 

 

I.  Kieruję na badania lekarskie: 

 

........................................................                                       .................................... 

            imię i nazwisko                                                   PESEL / data urodzenia 

 

- kandydata na studia/studia doktoranckie* w Akademii Sztuk Pięknych  

w Krakowie, na Wydziale Malarstwa, kierunek: edukacja artystyczna  

w zakresie sztuk plastycznych. 

II. W trakcie studiów/studiów doktoranckich* wyżej wymieniony(a) będzie  narażony na 

działanie następujących czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla 

zdrowia: 

  substancje chemiczne zawarte w farbach (ołów, kadm, etc), w rozpuszczalnikach (np. 

terpentyna) lub utrwalaczach (alkohol, lakiery) 

 

 

*  właściwe podkreślić 

 

 

.................................................. 

pieczęć i podpis osoby  

kierującej na badania lekarskie 

 

 

 

Kraków, dnia ................................ r. 

  



                                                                                       Załącznik nr 1c do zarządzenia nr 21 

                                                                                                                     Rektora ASP z dnia 

23 kwietnia 2012 r. 

 

...................................... 

pieczęć szkoły wyższej 

 

 

SKIEROWANIE 

 

Stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010 r.  

w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych  

i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów 

doktoranckich (Dz. U. z 2010 r., Nr 155, poz. 1045) 

 

I.  Kieruję na badania lekarskie: 

 

........................................................                                       .................................... 

            imię i nazwisko                                                       PESEL / data urodzenia 

 

- kandydata na studia/studia doktoranckie* w Akademii Sztuk Pięknych  

w Krakowie, na Wydziale Malarstwa, kierunek: scenografia. 

II. W trakcie studiów/studiów doktoranckich* wyżej wymieniony(a) będzie  narażony na 

działanie następujących czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla 

zdrowia: 

  substancje chemiczne zawarte w farbach (ołów, kadm, etc), w rozpuszczalnikach (np. 

terpentyna) lub utrwalaczach (alkohol, lakiery) 

 

 

*  właściwe podkreślić 

 

 

.................................................. 

pieczęć i podpis osoby  

kierującej na badania lekarskie 

 

 

 

Kraków, dnia ................................ r. 

 



                                                                                       Załącznik nr 1d do zarządzenia nr 21 

                                                                                                                     Rektora ASP z dnia 

23 kwietnia 2012 r. 

 

 

...................................... 

pieczęć szkoły wyższej 

 

 

SKIEROWANIE 

 

Stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010 r.  

w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych  

i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów 

doktoranckich (Dz. U. z 2010 r., Nr 155, poz. 1045) 

 

I.  Kieruję na badania lekarskie: 

 

........................................................                                       .................................... 

            imię i nazwisko                                                 PESEL / data urodzenia 

 

- kandydata na studia/studia doktoranckie* w Akademii Sztuk Pięknych  

w Krakowie, na Wydziale Rzeźby, kierunek: rzeźba. 

II. W trakcie studiów/studiów doktoranckich* wyżej wymieniony(a) będzie  narażony na 

działanie następujących czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla 

zdrowia: 

  przeciążenie kręgosłupa 

  odczynniki chemiczne 

  zapylenie 

  oddziaływanie promieniowania monitorowego 

  używanie elektronarzędzi i urządzeń wysokotermicznych 

 

*  właściwe podkreślić 

 

 

.................................................. 

pieczęć i podpis osoby  

kierującej na badania lekarskie 

 

 

 

Kraków, dnia ................................ r. 



                                                                                       Załącznik nr 1e do zarządzenia nr 21 

                                                                                                                     Rektora ASP z dnia 

23 kwietnia 2012 r. 

 

...................................... 

pieczęć szkoły wyższej 

 

 

SKIEROWANIE 

 

Stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010 r.  

w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych  

i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów 

doktoranckich (Dz. U. z 2010 r., Nr 155, poz. 1045) 

 

I.  Kieruję na badania lekarskie: 

 

........................................................                                       .................................... 

            imię i nazwisko                                                        PESEL / data urodzenia 

 

- kandydata na studia/studia doktoranckie* w Akademii Sztuk Pięknych  

w Krakowie, na Wydziale Rzeźby, kierunek: intermedia. 

II. W trakcie studiów/studiów doktoranckich* wyżej wymieniony(a) będzie  narażony na 

działanie następujących czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla 

zdrowia: 

  przeciążenie wzroku w pracowni komputerowej 

  przeciążenie kręgosłupa 

 

 

*  właściwe podkreślić 

 

 

.................................................. 

pieczęć i podpis osoby  

kierującej na badania lekarskie 

 

 

 

Kraków, dnia ................................ r. 



                                                                                  Załącznik nr 1f do zarządzenia nr 21 

                                                                                                                     Rektora ASP z dnia 

23 kwietnia 2012 r. 

 

...................................... 

pieczęć szkoły wyższej 

 

 

SKIEROWANIE 

 

Stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010 r.  

w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych  

i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów 

doktoranckich (Dz. U. z 2010 r., Nr 155, poz. 1045) 

 

I.  Kieruję na badania lekarskie: 

 

........................................................                                       .................................... 

            imię i nazwisko                                                        PESEL / data urodzenia 

 

- kandydata na studia/studia doktoranckie* w Akademii Sztuk Pięknych  

w Krakowie, na Wydziale Architektury Wnętrz, kierunek: architektura wnętrz. 

II. W trakcie studiów/studiów doktoranckich* wyżej wymieniony(a) będzie  narażony na 

działanie następujących czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla 

zdrowia: 

 przeciążenie kręgosłupa 

 długotrwała praca przy komputerze 

 zapylenie 

 farby i rozpuszczalniki 

 praca narzędziami modelarskimi (nożyk, nożyczki itp.) 

 

 

*  właściwe podkreślić 

 

 

.................................................. 

pieczęć i podpis osoby  

kierującej na badania lekarskie 

 

 

 

Kraków, dnia ................................ r. 



                                                                                 Załącznik nr 1g do zarządzenia nr 21 

                                                                                                                     Rektora ASP z dnia 

23 kwietnia 2012 r. 

 

...................................... 

pieczęć szkoły wyższej 

 

 

SKIEROWANIE 

 

Stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010 r.  

w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych  

i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów 

doktoranckich (Dz. U. z 2010 r., Nr 155, poz. 1045) 

 

I.  Kieruję na badania lekarskie: 

 

........................................................                                       .................................... 

            imię i nazwisko                                                         PESEL / data urodzenia 

 

- kandydata na studia/studia doktoranckie* w Akademii Sztuk Pięknych  

w Krakowie, na Wydziale Grafiki, kierunek: grafika. 

II. W trakcie studiów/studiów doktoranckich* wyżej wymieniony(a) będzie  narażony na 

działanie następujących czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla 

zdrowia: 

 rozpuszczalniki (organiczne jak aceton, nitro, cykloheksason, terpentyna, nafta, denaturat, 

benzyna) 

 aerozole (werniksy malarskie, kleje, fiksatyny do rysunku) 

 środki żrące zasadowe (soda kaustyczna) 

 farby drukarskie i malarskie 

 kwasy (azotowy, fosforowy) 

 kalafonia 

 

 

*  właściwe podkreślić 

 

 

.................................................. 

pieczęć i podpis osoby  

kierującej na badania lekarskie 

 

 

 

Kraków, dnia ................................ r. 



                                                                                      Załącznik nr 1h do zarządzenia nr 21 

                                                                                                                     Rektora ASP z dnia 

23 kwietnia 2012 r. 

 

...................................... 

pieczęć szkoły wyższej 

 

 

SKIEROWANIE 

 

Stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010 r.  

w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych  

i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów 

doktoranckich (Dz. U. z 2010 r., Nr 155, poz. 1045) 

 

I.  Kieruję na badania lekarskie: 

 

........................................................                                       .................................... 

            imię i nazwisko                                                          PESEL / data urodzenia 

 

- kandydata na studia/studia doktoranckie* w Akademii Sztuk Pięknych  

w Krakowie, na Wydziale Form Przemysłowych, kierunek: wzornictwo. 

II. W trakcie studiów/studiów doktoranckich* wyżej wymieniony(a) będzie  narażony na 

działanie następujących czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla 

zdrowia: 

 przeciążenie wzroku w pracowni komputerowej 

 zapylenie w warsztacie modelarskim 

 przeciążenie kręgosłupa 

 

 

*  właściwe podkreślić 

 

 

.................................................. 

pieczęć i podpis osoby  

kierującej na badania lekarskie 

 

 

 

Kraków, dnia ................................ r. 



                                                                                 Załącznik nr 1i do zarządzenia nr 21 

                                                                                                                     Rektora ASP z dnia 

23 kwietnia 2012 r. 

 

...................................... 

pieczęć szkoły wyższej 

 

 

SKIEROWANIE 

 

Stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010 r.  

w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych  

i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów 

doktoranckich (Dz. U. z 2010 r., Nr 155, poz. 1045) 

 

I.  Kieruję na badania lekarskie: 

 

........................................................                                       .................................... 

            imię i nazwisko                                                         PESEL / data urodzenia 

 

- kandydata na studia/studia doktoranckie* w Akademii Sztuk Pięknych  

w Krakowie, na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, kierunek: konserwacja 

i restauracja dzieł sztuki. 

II. W trakcie studiów/studiów doktoranckich* wyżej wymieniony(a) będzie  narażony na 

działanie następujących czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla 

zdrowia: 

 preparaty chemiczne używane w trakcie konserwacji 

 praca fizyczna na wysokości (tzn. na rusztowaniach we wnętrzach i na zewnątrz) 

 

 badania specjalistyczne kandydatów muszą wykluczyć: 

- daltonizm  

- lęk wysokości 

 

 

*  właściwe podkreślić 

 

 

.................................................. 

pieczęć i podpis osoby  

kierującej na badania lekarskie 

 

 

 

Kraków, dnia ................................ r. 



                                                                                       Załącznik nr 1j do zarządzenia nr 21 

                                                                                                                     Rektora ASP z dnia 

23 kwietnia 2012 r. 

 

...................................... 

pieczęć szkoły wyższej 

 

 

SKIEROWANIE 

 

Stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010 r.  

w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych  

i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów 

doktoranckich (Dz. U. z 2010 r., Nr 155, poz. 1045) 

 

I.  Kieruję na badania lekarskie: 

 

........................................................                                       .................................... 

            imię i nazwisko                                                          PESEL / data urodzenia 

 

- kandydata na studia/studia doktoranckie* w Akademii Sztuk Pięknych  

w Krakowie, na Wydziale: 

………………………………………………………………………………………. 

II. W trakcie studiów/studiów doktoranckich* wyżej wymieniony(a) będzie  narażony na 

działanie następujących czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla 

zdrowia: 

……………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………….………………………………

………………………………………………………. 

 

*  właściwe podkreślić 

 

 

.................................................. 

pieczęć i podpis osoby  

kierującej na badania lekarskie 

 

 

 

Kraków, dnia ................................ r. 

 



Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 21                                                                                                                    

Rektora ASP  

z dnia 23 kwietnia 2012 r. 

 

 

Pieczęć zakładu opieki zdrowotnej 

lub lekarza praktykującego indywidualnie 

 

Nr identyfikacyjny REGON 

 

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE 

 

W wyniku badania lekarskiego oraz oceny narażeń na działanie czynników szkodliwych, 

uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia występujących w czasie studiów w szkołach 

wyższych lub studiów doktoranckich stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół 

ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i 

uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2010 r., Nr 155, poz. 1045) orzeka się, że:  

 

u .............................................................................................................................. 

nazwisko i imię 

urodzonego dnia ............. miesiąca.........................roku  PESEL 

……………………… 

zamieszkałego w ..................................................................................................... 

- kandydata do szkoły wyższej,* 

- studenta szkoły wyższej,* 

- uczestnika studiów doktoranckich,* 

w ..................................................................................................................................................  

           nazwa i adres szkoły wyższej* lub jednostki, w której odbywają się studia 

doktoranckie oraz wydziału (wydziałów)  

 

na kierunku …………………………… 

 

1) brak przeciwwskazań zdrowotnych do 

- podjęcia*/kontynuowania* studiów w szkole wyższej, 

- uczestniczenia w studiach doktoranckich*. 

Data następnego badania ......................................................................... 

2) istnieją przeciwwskazania zdrowotne do  

- podjęcia*/kontynuowania* studiów w szkole wyższej, 

- uczestniczenia w studiach doktoranckich*. 



 

* właściwe podkreślić                  

 

 

……..............................................                                                

      Pieczęć i podpis lekarza 

  przeprowadzającego badanie 

                                                   

 

.............................., dnia ...................................................... r. 

 

POUCZENIE 

Osoba zainteresowana otrzymująca zaświadczenie lekarskie – w przypadku zastrzeżeń co do 

treści tego zaświadczenia – może wystąpić w terminie 7 dni od daty otrzymania 

zaświadczenia z wnioskiem  

o ponowne badanie lekarskie i wydanie zaświadczenia do wojewódzkiego lub 

międzywojewódzkiego ośrodka medycyny pracy. Wniosek składa się za pośrednictwem 

lekarza, który wydał zaświadczenie. 

 

 

 

 

 

 

 


