


2 sierpnia 2019 r. 

 
 

 
Uwagi 

Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych 
działającej w ramach 

Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich 
dotyczące  

projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia  
w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych  
lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy  

tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych 
oraz doktorantów  

(projekt z dnia 17 lipca 2019 r.)  
 
 
 
Uwagi Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, działającej w ramach 
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, dotyczące projektu rozporządzenia 
Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub 
wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów 
oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów, zgłoszone przez 
uczelnie członkowskie Konferencji (Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Śląski Uniwersytet 
Medyczny w Katowicach oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny) zestawione zostały w 
postaci tabelarycznej w załączniku. 
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Uwagi KRAUM do projektu z dnia 17.07.2019 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół 
ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów  

oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów 
 
 
 

Lp. 
Członek KRAUM 

zgłaszający uwagę 
Przepis, którego  
dotyczy uwaga 

Treść uwagi 

1.  

Uniwersytet Medyczny 
w Łodzi  
 
  

§ 2 pkt 1  

Proponuje się, aby doprecyzować, że przez osoby badane rozumie się m.in. 
studentów, którzy są narażeni na działanie czynników w szkodliwych w trakcie 
odbywania praktyk zawodowych. W obecnym brzmieniu przepis wskazuje, że za 
osoby badane uważa się tych, którzy są narażeni na działanie czynników szkodliwych, 
uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia w trakcie praktycznej nauki zawodu lub 
stażu uczniowskiego – są formy nauczania praktycznego realizowane odpowiednio w 
warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia 
ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego (praktyczna nauka zawodu) oraz 
nauczania uczniów technikum i szkoły branżowej I stopnia w rzeczywistych warunkach 
pracy przez (staż uczniowski), czyli odnoszące się do kandydatów i uczniów placówek 
oświatowych funkcjonujących w systemie oświaty, nie zaś w systemie szkolnictwa 
wyższego. Dodanie do § 2 pkt 1 wyraźnego wskazania, że osobą badaną jest także 
kandydat/student narażony na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub 
niebezpiecznych dla zdrowia w trakcie odbywania studenckich praktyk zawodowych, o 
których mowa w art. 107 ust. 2 pkt 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668 ze zm.).  
Propozycja: osobach badanych - rozumie się przez nie kandydatów do szkół 
ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i 
słuchaczy tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, 
którzy w trakcie odbywania praktyk zawodowych,  praktycznej nauki zawodu lub 
stażu uczniowskiego są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub 
niebezpiecznych dla zdrowia oraz doktorantów, którzy w trakcie kształcenia są 
narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla 
zdrowia; 
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Lp. 
Członek KRAUM 

zgłaszający uwagę 
Przepis, którego  
dotyczy uwaga 

Treść uwagi 

2.  § 3 ust. 2 pkt 3  

Proponuje się, aby doprecyzować, że w skierowaniu na badanie lekarskie 
zawiera również informację o czynnikach szkodliwych, uciążliwych lub 
niebezpiecznych dla zdrowia, występujących w miejscu odbywania studenckich 
praktyk zawodowych. Miejsca odbywania studenckich praktyk zawodowych nie można 
bowiem utożsamiać z miejscem odbywania studiów.  
propozycja: informację o kierunku kształcenia oraz o czynnikach szkodliwych, 
uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, występujących w miejscu odbywania 
praktycznej nauki zawodu, studiów, studenckich praktyk zawodowych, 
kwalifikacyjnych kursów zawodowych albo studiów doktoranckich 

3.  § 4 ust. 4 

Proponuje się powtórzenie katalogu form zdobywania wiedzy i umiejętności 
zawodowych wymienionych w § 2 pkt 1, co oznacza dodanie informacji o możliwości 
stwierdzenia przeciwwskazań do realizacji  stażu uczniowskiego. Potrzeba wskazania, 
że stwierdzenie w zaświadczeniu lekarskim przeciwwskazań zdrowotnych do 
odbywania stażu uczniowskiego wynika z tego, że jest to forma kształcenia odmienna 
od praktycznej nauki zawodu,  studiów, kwalifikacyjnych kursów zawodowych albo 
studiów doktoranckich, której realizację określają inne niż w przypadku ww. przepisy. 
Propozycja: W przypadku stwierdzenia w zaświadczeniu lekarskim istnienia 
przeciwwskazań zdrowotnych do odbywania stażu uczniowskiego, pobierania 
praktycznej nauki zawodu, studiów, kwalifikacyjnych kursów zawodowych albo 
studiów doktoranckich lekarz informuje osobę badaną o przyczynach uzasadniających 
wydanie takiego zaświadczenia oraz wpisuje uzasadnienie do dokumentacji badania 
lekarskiego osoby badanej 

4.  § 5 ust. 1 

Konieczne wydaje się doprecyzowanie, kto jest uprawniony do wniesienia odwołania 
od zaświadczenia lekarskiego wydanego przedstawicielowi ustawowego osobie 
badanej. W takiej sytuacji prawo do wniesienia odwołanie przysługiwać powinno 
przedstawicielowi ustawnemu osoby badanej. 
Propozycja: W przypadku gdy osoba badana, której zaświadczenie lekarskie dotyczy, 
nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, prawo do wniesienia odwołania 
od zaświadczenia lekarskiego przysługuje przedstawicielowi ustawowemu. 
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Członek KRAUM 

zgłaszający uwagę 
Przepis, którego  
dotyczy uwaga 

Treść uwagi 

5.  § 2 
Należy rozszerzyć odpowiednio definicje w słowniku by zdefiniować jak najwięcej w 
szczególności organy wydające zaświadczenie i rozstrzygające w kwestii odwołania. 

6.  § 5 ust. 2 

W niniejszym ustępie wskazuje się organy rozpatrujące odwołanie od wydanego 
zaświadczenia lekarskiego tj. wojewódzki ośrodek medycyny pracy oraz instytut 
badawczy w dziedzinie medycyny pracy. Nie ma tu wskazania, iż w dalszej części 
dokumentu przedmiotowe organy będą nazywane podmiotem odwoławczy. Tego typu 
definicja nie jest nigdzie zawarta. Może to rodzić wątpliwości interpretacyjne jakiego 
organu dotyczy konkretna regulacja skoro dalej jest mowa wyłącznie o podmiocie 
odwoławczym.  

7.  § 6 

Pojawiają się kolejne jednostki które mogą wydać zaświadczenie lekarskie  
i rozpatrzeć odwołanie tj. kolejowy ośrodek medycyny pracy i Centrum Naukowe 
Medycyny Kolejowej, które nie były wcześniej wskazane jako organy właściwe  
w tym charakterze. Wiąże się to ze swego rodzaju niespójnością w stosunku do § 5 
gdzie został wskazany katalog organów wdających zaświadczenie lekarskie  
i rozstrzygających w kwestii odwołania.    

8.  § 8  
Rozporządzenie faktycznie będzie dotyczyć dopiero kandydatów rozpoczynających 
kształcenie w szkole ponadpodstawowej lub wyższej od roku 
szkolnego/akademickiego 2020/2021. 

9.  

Śląski Uniwersytet 
Medyczny  

w Katowicach 

§ 3 ust. 2 pkt 3 
§ 4 ust. 3 pkt 6 oraz ust. 4 

Proponuje się dodanie wyrażenia  „kształcenie w Szkołach Doktorskich”. 

10.  § 1 pkt 1 
Proponuje się doprecyzować zakres podmiotowy § 1 pkt 1 Rozporządzenia – czy 
obejmuje on kandydatów do Szkół Doktorskich? 

11.  uwaga ogólna 

Proponuje się dodanie przepisu przejściowego, w którym doprecyzuje się, że przez 
doktorantów rozumie się osoby kształcące się w Szkołach Doktorskich oraz 
uczestników studiów doktoranckich. Dodanie tego zapisu jest konieczne ze względu 
na fakt, iż uczestnicy studiów doktoranckich będą kontynuować swoje kształcenie do 
2023 r. 

12.  Warszawski 
Uniwersytet Medyczny 

§ 3 ust. 2 pkt 3) 
Wskazane byłoby dodanie informacji o wymaganych w toku nauki/studiów 
umiejętnościach sprawnościowych celem wydania orzeczenia, czy dany kandydat na 
studia będzie w stanie wykonać konieczne do zaliczenia procedury manualne etc. 
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13.  § 4.1. 
Należy dodać punkt: 
4) informacji o koniecznych umiejętnościach sprawnościowych wg informacji 
zawartych w skierowaniu (patrz § 3 ust. 2 pkt 3)).  

 


