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Zarządzenie Nr 60/2018/2019 
Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie 

z dnia 30 września 2019 r. 
 

w sprawie zasad przeprowadzania obowiązkowych badań lekarskich, badań sanitarno-
epidemiologicznych oraz szczepień ochronnych kandydatów na studia i studentów na 

kierunku Pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie 
 

Na podstawie: 
1) ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1239), 
2) rozporządzenia 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), 

3) corocznego Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie Programu Szczepień 
Ochronnych, 

 
zarządza się, co następuje: 

 
 

§ 1 
Obowiązek badań i szczepień kandydatów na studia i studentów na kierunku Pielęgniarstwo 

 
1.  Kandydaci na studia lub studenci na kierunku studiów, którzy w trakcie praktycznej nauki 

zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla 
zdrowia obowiązani są do: 

1) wykonania obowiązkowych badań lekarskich z zakresu medycyny pracy; 
2) badań do celów sanitarno – epidemiologicznych; 
3) szczepień ochronnych przeciw WZW typu B. 

 
§ 2 

Obowiązkowe badanie lekarskie kandydatów na studia i studentów 
 

1. Kandydat na studia w czasie rekrutacji na studia na kierunek Pielęgniarstwo składa komplet 
dokumentów niezbędnych do przyjęcia na studia, w tym zaświadczenie lekarskie zawierające 
orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia lub kontynuacji kształcenia na kierunku 
Pielęgniarstwo.  

2. Badanie lekarskie odbywa się na podstawie skierowania na wstępne badania lekarskie z 
zakresu medycyny pracy wydawanego kandydatom na studia w Biurze Obsługi Studenta WSEI 
lub pobranego ze strony internetowej Uczelni. 

3. Student, któremu kończy się okres ważności zaświadczenia lekarskiego zawierającego 
orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia lub kontynuacji kształcenia na danym kierunku 
studiów, student podejmujący naukę po powrocie z urlopu zdrowotnego oraz student, który 
otrzymał zgodę na przeniesienie z innej uczelni, jest zobowiązany do wykonania okresowych 
badań lekarskich z zakresu medycyny pracy, na podstawie skierowania otrzymanego z 
właściwego dziekanatu. 

4. Badanie lekarskie z zakresu medycyny pracy kończy się wydaniem zaświadczenia lekarskiego 
zawierającego orzeczenie o istnieniu lub braku przeciwwskazań do podjęcia lub kontynuacji 
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kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo. Oryginał zaświadczenia należy niezwłocznie przekazać 
do Biura Obsługi Studenta WSEI (w przypadku kandydatów na studia) lub właściwego 
dziekanatu (w przypadku studentów).  

5. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o istnieniu lub braku przeciwwskazań do 
podjęcia lub kontynuacji kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo przechowywane jest w teczce 
akt osobowych studenta.  

6. Niedostarczenie w wyznaczonym terminie ważnego zaświadczenia o wykonaniu badań skutkuje 
niedopuszczeniem do zajęć praktycznych we wszystkich formach tych zajęć. 

7. Decyzję dotyczącą kontynuowania nauki w związku ze stwierdzonymi w zaświadczeniu stanami 
chorobowymi i nieprawidłowymi wynikami badań, podejmuje Dziekan Wydziału Nauk o 
Człowieku WSEI.   

8. Miejsce wykonania wstępnego i okresowego badania lekarskiego z zakresu medycyny pracy 
bezpłatnie na podstawie skierowania z Uczelni studenci wybierają z listy przychodni dostępnej 
na stronie internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Lublinie.  

 
§ 3 

Badanie sanitarno – epidemiologiczne  
 

1. Student kierunku Pielęgniarstwo, przed rozpoczęciem zajęć praktycznych i praktyk 
zawodowych jest zobowiązany do wykonania badań sanitarno – epidemiologicznych. 

2. Badanie sanitarno – epidemiologiczne wykonywane jest jednorazowo na cały okres kształcenia, 
z wyjątkiem sytuacji, w której w ramach studiów nastąpiło zakażenie czynnikiem 
chorobotwórczym objętym przedmiotowym badaniem. 

3. Badanie sanitarno – epidemiologiczne wykonywane jest na podstawie skierowania 
wystawionego przez właściwy dziekanat. 

4. Koszty z tytułu przeprowadzenia badan sanitarno – epidemiologicznych ponosi student.  
5. Student, który przed rozpoczęciem studiów ma wykonane obowiązkowe badanie sanitarno – 

epidemiologiczne i posiada potwierdzającą to dokumentację nie wykonuje wymienionego 
badania ponownie.  

6. Student z podejrzeniem zakażenia zobowiązany jest do zgłoszenia się do właściwego 
dziekanatu w celu uzyskania skierowania na ponowne badanie sanitarno-epidemiologiczne. 

 
§ 4 

Szczepienia ochronne przeciw WZW typu B 
 

1. Student kierunku Pielęgniarstwo, przed rozpoczęciem zajęć praktycznych i praktyk 
zawodowych jest zobowiązany do wykonania szczepień ochronnych przeciw WZW typu B, z 
zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Szczepienia ochronne wykonuje lekarz POZ wybrany samodzielnie przez studentów, na 
podstawie skierowania otrzymanego z właściwego dziekanatu. 

3. Od poddania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym przeciw WZW typu B zwolnione są 
osoby, które wcześniej poddały się obowiązkowym szczepieniom ochronnym i posiadają 
potwierdzającą to dokumentację, pod warunkiem, że od wykonania obowiązkowych szczepień 
ochronnych minął okres nie dłuższy od okresu utrzymywania się odporności.  
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§ 5 
Obowiązek złożenia stosownego oświadczenia 

 
1. Student niezwłocznie po wykonaniu obowiązkowych badań sanitarno – epidemiologicznych i 

szczepień ochronnych, a nie później niż przed przystąpieniem do zajęć praktycznych i praktyk 
zawodowych jest obowiązany złożyć we właściwym dziekanacie oświadczenie o posiadaniu 
wymaganych szczepień ochronnych przeciw WZW typu B i badań sanitarno-
epidemiologicznych, które są przechowywane w teczce akt osobowych studenta.  

2. Niedostarczenie do właściwego dziekanatu oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 skutkuje 
niedopuszczeniem do zajęć praktycznych we wszystkich formach tych zajęć.  

 
§ 6 

Obowiązek posiadania zaświadczeń podczas realizacji kształcenia praktycznego 
 

Studenci są zobowiązani do posiadania oryginalnych zaświadczeń o wykonaniu badań sanitarno-
epidemiologicznych i szczepień ochronnych podczas realizacji kształcenia praktycznego.  

 
§ 7 

 
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie nie zwraca jakichkolwiek kosztów związanych z 
wykonaniem:  

1) badań lekarskich medycyny pracy (jeśli wykonywane są na innej podstawie niż skierowanie z 
Uczelni i w jednostkach innych niż wymienione na liście przychodni dostępnej na stronie 
internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Lublinie); 

2) badań sanitarno – epidemiologicznych; 
3) szczepień ochronnych przeciw WZW typu B. 

 
§ 8 

 
Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału Nauk o Człowieku 
Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.  
 

§ 9 
Zarządzenie wchodzi w życiem z dniem podpisania. 
 
 
 

REKTOR 
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 

 
Prof. dr hab. Marek Żmigrodzki 

 


