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z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu: Przygotowanie i Realizacja kursu
doskonalącego dla terapeutów środowiskowych w zakresie opieki geriatrycznej, w ramach projektu systemowego „wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie
opieki geriatrycznej”.
88 – ZARZĄDZENIE NR 46/2014 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego wdrożeniem Oprogramowania
klasy ERP w zakresie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Zarządzania Uczelnią.
89 – ZARZĄDZENIE NR 47/2014 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie: powołania Komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego V edycję studiów podyplomowych z zakresu analityki medycznej
90 – ZARZĄDZENIE NR 48/2014 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
z dnia 23 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania przy obowiązkowych badaniach lekarskich i szczepieniach w Warszawskim Uniwersytecie
Medycznym
91 – ZARZĄDZENIE NR 49/2014 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za niektóre usługi edukacyjne świadczone na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2014/2015
92 – ZARZĄDZENIE NR 50/2014 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za studia prowadzone w języku angielskim w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2014/2015
93 – ZARZĄDZENIE NR 51/2014 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
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z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej
95 – ZARZĄDZENIE NR 53/2014 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu: Przygotowanie i przeprowadzenie II edycji kursu specjalistycznego kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego, dla pielęgniarek/pielęgniarzy, w ramach Projektu
Systemowego „Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa”.
96 – ZARZĄDZENIE NR 54/2014 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
z dnia 7 sierpnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia jednolitych wzorów
umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne świadczone przez Warszawski Uniwersytet
Medyczny
97 – ZARZĄDZENIE NR 55/2014 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla Budynku
Centrum Badań Przedklinicznych w Warszawie ul. Banacha 1B.
98 – ZARZĄDZENIE NR 56/2014 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia
postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego
Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie.
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99 – ZARZĄDZENIE NR 57/2014 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia
postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Samodzielnego
Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie.
100 – ZARZĄDZENIE NR 58/2014 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie realizacji projektu „Optymalizacja terapii przeciwbólowej –
wdrożenie nowego, złożonego preparatu przeciwbólowego”
101 – ZARZĄDZENIE NR 59/2014 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Mieszkańców Domów Studenckich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
102 – ZARZĄDZENIE NR 60/2014 REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ochrony danych osobowych i baz
danych przetwarzanych tradycyjnie i w systemach informatycznych Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego.
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Poz. 87
ZARZĄDZENIE NR 45 /2014
REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
z dnia 1 lipca 2014 r.
w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu: Przygotowanie i Realizacja kursu doskonalącego
dla terapeutów środowiskowych w zakresie opieki geriatrycznej, w ramach projektu
systemowego „wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego
w zakresie opieki geriatrycznej”.
Na podstawie § 54 ust. 5 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w związku
z § 29 ust. 1 „Regulaminu Realizacji Projektów
w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym”,
w brzmieniu wprowadzonym Zarządzeniem
Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Nr 3/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r., zarządza się, co następuje:
§ 1.
Uruchamia się realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
na terenie Województwa Mazowieckiego, poprzez
Program Operacyjny Kapitał Ludzki o nazwie:
„Przygotowanie i realizacja kursu doskonalącego
dla terapeutów środowiskowych w zakresie opieki geriatrycznej, w ramach projektu systemowego
„wsparcie systemu kształcenia ustawicznego per-

sonelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej”” i o kodzie: FS 142, na warunkach określonych
w umowie nr 3/G/EFS/TŚ/DPiP/14/1210/481,
zawartej w dniu 23.06.2014 roku, pomiędzy Ministerstwem Zdrowia i Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.
§ 2.
Na stanowisko Kierownika Projektu powołuje się
panią dr Grażynę Wójcik.
§ 3.
Projekt będzie realizowany w terminie do
15 grudnia 2014 r.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prof. dr hab. Marek Krawczyk
Rektor WUM

Poz. 88
ZARZĄDZENIE NR 46/2014
REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
z dnia 21 lipca 2014 r.
w sprawie powołania Komitetu Sterującego wdrożeniem Oprogramowania klasy ERP
w zakresie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Zarządzania Uczelnią.
Na podstawie § 54 ust. 5 Statutu WUM oraz
§ 4 ust. 2, umowy nr AEZ/365/S-088/297/2014
zawartej w dniu 25.06.2014 r. w Warszawie
(nr CRU 529/2014) pomiędzy Warszawskim
Uniwersytetem Medycznym a Simple S.A., zarządza się co następuje:
§ 1.
Powołuje się Komitet Sterujący wdrożeniem
Oprogramowania klasy ERP w zakresie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Zarządzania Uczelnią w następującym składzie:
1) prof. dr hab. n. med. Sławomir Nazarewski – Prorektor ds. klinicznych, inwestycji
i współpracy z regionem WUM,
2) mgr Małgorzata Rejnik – p.o. Kanclerza WUM,
3) mgr Dorota Gawrońska-Wójcik – p.o. Zastępcy Kanclerza WUM,
4) mgr Jolanta Ilków – p.o. Kwestora WUM,
5) inż. Robert Pawlak – Kierownik Działu Informatyki.

§ 2.
Do zadań Komitetu Sterującego należy:
1. Podejmowanie kluczowych decyzji merytorycznych.
2. Ogólny nadzór nad realizacją Harmonogramu Wdrożenia.
3. Akceptowanie zmian w Harmonogramie
Wdrożenia.
4. Przyjmowanie raportów od Kierowników Projektu w sprawach spornych.
5. Odbiory od Kierownika Projektu Protokołów
Etapów.
6. Odbiór od Kierownika Projektu Oprogramowania bez zastrzeżeń.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prof. dr hab. Marek Krawczyk
Rektor WUM

3

Monitor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Nr 4

lipiec–sierpień 2014 r.

Poz. 89
ZARZĄDZENIE NR 47/2014
REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
z dnia 21 lipca 2014 r.
w sprawie: powołania Komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego
V edycję studiów podyplomowych z zakresu analityki medycznej
Na podstawie § 54 ust. 5 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zarządza się,
co następuje:
§1.
Powołuje się Komisję egzaminacyjną w celu
przeprowadzenia egzaminu kończącego V edycję studiów podyplomowych z zakresu analityki
medycznej w następującym składzie:
1) prof. nadzw. dr hab. n. med. Dagna Bobilewicz – Przewodniczący,

2)
3)
4)
5)

dr Marta Faryna – Członek,
dr Andrzej Marszałek – Członek,
dr Dorota Matuszewicz – Członek,
prof. dr hab. Grażyna Młynarczyk – Członek.
§2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prof. dr hab. Marek Krawczyk
Rektor WUM

Poz. 90
ZARZĄDZENIE NR 48/2014
REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
z dnia 23 lipca 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania
przy obowiązkowych badaniach lekarskich i szczepieniach
w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
Na podstawie § 54 ust. 5 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zarządza się,
co następuje:
§ 1.
W zarządzeniu nr 69/2010 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Procedury
postępowania przy obowiązkowych badaniach
lekarskich i szczepieniach w Warszawskim
Uniwersytecie Medycznym, zmienionym zarządzeniem nr 37/2013 Rektora WUM, zmianie

ulega Załącznik do Procedur postępowania przy
obowiązkowych badaniach lekarskich i szczepieniach w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i otrzymuje brzmienie załącznika
do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prof. dr hab. Marek Krawczyk
Rektor WUM
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Załącznik do zarządzenia Nr 48/2014
Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 23 lipca 2014 r.

Wzory skierowań na badania lekarskie
1. Skierowania na badanie lekarskie z zakresu medycyny pracy:

1) kierunek lekarski
2) kierunek elektroradiologia
3) kierunek audiofonologia z protetyką słuchu
4) kierunek logopedia ogólna i kliniczna
5) kierunek lekarsko-dentystyczny
6) kierunek techniki dentystyczne
7) specjalność higiena stomatologiczna
8) kierunek fizjoterapia
9) kierunek farmacja
10 kierunek analityka medyczna
11) kierunek pielęgniarstwo
12) kierunek położnictwo
13) kierunek dietetyka
14) kierunek ratownictwo medyczne
15) kierunek zdrowie publiczne
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Warszawa……….……………..

(pieczęć szkoły)

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

sprawie

badań

lekarskich

kandydatów

do

szkół

ponadpodstawowych

i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników
studiów doktoranckich (Dz.U.2010 Nr 155, poz.1045)
I. Kieruję na badanie lekarskie
………………………………............urodzony(a)………………….(PESEL)………………
(imię i nazwisko, data urodzenia, )

-kandydata do szkoły wyższej *
-studenta ……(roku) wydział: Wydział Lekarski
kierunek lekarski

nr albumu ………………
II. W trakcie studiów w szkole wyższej wyżej wymieniony(a) będzie narażony na
działanie następujących czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla
zdrowia:
- czynniki chemiczne o działaniu uczulająco-drażniącym, formalina
- czynniki biologiczne- materiał biologiczny zakaźny
- praca przy monitorze ekranowym i mikroskopie optycznym
- praca w wymuszonej pozycji, przy łóżku chorego i stole operacyjnym

……….…………………………….
pieczęć i podpis osoby wystawiającej

__________________________________
* właściwe podkreślić
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Warszawa……….……………..

(pieczęć szkoły)

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

sprawie

badań

lekarskich

kandydatów

do

szkół

ponadpodstawowych

i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników
studiów doktoranckich (Dz.U.2010 Nr 155, poz.1045)
I. Kieruję na badanie lekarskie
………………………………............urodzony(a)………………….(PESEL)………………
(imię i nazwisko, data urodzenia)

-kandydata

do szkoły wyższej *

-studenta ……(roku) wydział: I Wydział Lekarski
kierunek elektroradiologia
nr albumu ………………

II. W trakcie studiów w szkole wyższej wyżej wymieniony(a) będzie narażony na
działanie następujących czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla
zdrowia:
- czynniki chemiczne o działaniu uczulająco-drażniącym
- czynniki biologiczne-materiał biologiczny zakaźny
- promienie jonizujące
- pole magnetyczne wysokiej częstotliwości
- praca przy monitorze ekranowym

……….…………………………….
__________________________________
* właściwe podkreślić

pieczęć i podpis osoby wystawiającej
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Warszawa……….……………..

(pieczęć szkoły)

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

sprawie

badań

lekarskich

kandydatów

do

szkół

ponadpodstawowych

i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników
studiów doktoranckich (Dz.U.2010 Nr 155, poz.1045)
I. Kieruję na badanie lekarskie
………………………………............urodzony(a)………………….(PESEL)………………
(imię i nazwisko, data urodzenia)

-kandydata do szkoły wyższej *
-studenta ……(roku) wydział: I Wydział Lekarski
kierunek audiofonologia z protetyką słuchu
nr albumu ………………

II. W trakcie studiów w szkole wyższej wyżej wymieniony(a) będzie narażony na
działanie następujących czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla
zdrowia:
- czynniki chemiczne o działaniu uczulająco-drażniącym
- promieniowanie i pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości
- ultradźwięki
- materiał biologiczny zakaźny

……….…………………………….
pieczęć i podpis osoby wystawiającej

__________________________________
* właściwe podkreślić
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……………………………
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Warszawa……….……………..

(pieczęć szkoły)

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

sprawie

badań

lekarskich

kandydatów

do

szkół

ponadpodstawowych

i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników
studiów doktoranckich (Dz.U.2010 Nr 155, poz.1045)
I. Kieruję na badanie lekarskie
………………………………............urodzony(a)………………….(PESEL)………………
(imię i nazwisko, data urodzenia, )

- kandydata

do szkoły wyższej *

-studenta ……(roku) wydział: I Wydział Lekarski
kierunek logopedia ogólna i kliniczna
nr albumu ………………

II. W trakcie studiów w szkole wyższej wyżej wymieniony(a) będzie narażony na
działanie następujących czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla
zdrowia:
- czynniki chemiczne o działaniu uczulająco-drażniącym, formalina
- czynniki biologiczne- materiał biologiczny zakaźny

……….…………………………….
pieczęć i podpis osoby wystawiającej

__________________________________
* właściwe podkreślić
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Warszawa……….……………..

(pieczęć szkoły)

Skierowanie

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

sprawie

badań

lekarskich

kandydatów

do

szkół

ponadpodstawowych

i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników
studiów doktoranckich (Dz.U.2010 Nr 155, poz.1045)
I. Kieruję na badanie lekarskie
………………………………............urodzony(a)………………….(PESEL)……………
(imię i nazwisko, data urodzenia, pesel)

- kandydata do szkoły wyższej *
- studenta ……(roku) wydział: Wydział Lekarsko-Dentystyczny
kierunek lekarsko-dentystyczny
nr albumu ………………
II. W trakcie studiów w szkole wyższej wyżej wymieniony(a) będzie narażony na działanie
następujących czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia:
- czynniki chemiczne o działaniu uczulająco-drażniącym, formalina
- tlenki azotu
- pyły mas plastycznych
- czynniki biologiczne- materiał biologiczny zakaźny
- UV
- wibracje na kończyny górne
- praca w wymuszonej pozycji
- praca przy monitorze ekranowym
- praca w małym polu widzenia

……….……………………………

pieczęć i podpis osoby wystawiającej

_______________________________
*właściwe podkreślić
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Warszawa……….……………..

(pieczęć szkoły)

Skierowanie

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

sprawie

badań

lekarskich

kandydatów

do

szkół

ponadpodstawowych

i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników
studiów doktoranckich (Dz.U.2010 Nr 155, poz.1045)
I. Kieruję na badanie lekarskie
………………………………............urodzony(a)………………….(PESEL)………………
(imię i nazwisko, data urodzenia, pesel)

-kandydata do szkoły wyższej *
-studenta ……(roku) wydział: Wydział Lekarsko-Dentystyczny
kierunek techniki dentystyczne
nr albumu ………………

II. W trakcie studiów w szkole wyższej wyżej wymieniony(a) będzie narażony na
działanie następujących czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla
zdrowia:
- czynniki chemiczne o działaniu uczulająco-drażniącym, monomery akrylowe
- pyły-akrylu, gipsu, stopów metali protetycznych
- czynniki biologiczne- materiał biologiczny zakaźny
- UV
- wibracje na kończyny górne
- praca w wymuszonej pozycji
- praca przy monitorze ekranowym
……….…………………………….
pieczęć i podpis osoby wystawiającej

__________________________________
* właściwe podkreślić
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Monitor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Nr 4

……………………………

lipiec–sierpień 2014 r.

Warszawa……….……………..

(pieczęć szkoły)

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

sprawie

badań

lekarskich

kandydatów

do

szkół

ponadpodstawowych

i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników
studiów doktoranckich (Dz.U.2010 Nr 155, poz.1045)
I. Kieruję na badanie lekarskie
………………………………............urodzony(a)………………….(PESEL)………………
(imię i nazwisko, data urodzenia, pesel)

- kandydata do szkoły wyższej *
- studenta ……(roku) wydział: Wydział Lekarsko-Dentystyczny
kierunek zdrowie publiczne - specjalność higiena stomatologiczna
nr albumu ………………

II. W trakcie studiów w szkole wyższej wyżej wymieniony(a) będzie narażony na
działanie następujących czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla
zdrowia:
- czynniki chemiczne o działaniu uczulająco-drażniącym
- czynniki biologiczne- materiał biologiczny zakaźny
- praca przy monitorze ekranowym
- praca w wymuszonej pozycji

……….…………………………….
pieczęć i podpis osoby wystawiającej

__________________________________
* właściwe podkreślić
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Monitor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Nr 4

……………………………

lipiec–sierpień 2014 r.

Warszawa……….……………..

(pieczęć szkoły)

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

sprawie

badań

lekarskich

kandydatów

do

szkół

ponadpodstawowych

i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników
studiów doktoranckich (Dz.U.2010 Nr 155, poz.1045)
I. Kieruję na badanie lekarskie
………………………………............urodzony(a)………………….(PESEL)………………
(imię i nazwisko, data urodzenia, pesel)

- kandydata do szkoły wyższej *
-studenta ……(roku) wydział: II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku
Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii
kierunek fizjoterapia
nr albumu ………………

II. W trakcie studiów w szkole wyższej wyżej wymieniony(a) będzie narażony na
działanie następujących czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla
zdrowia:
- czynniki chemiczne o działaniu uczulająco-drażniącym, formalina
- czynniki biologiczne- materiał biologiczny zakaźny
- pole i promieniowanie elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości , wolnozmienne
pola magnetyczne wysokiej częstotliwości
- promieniowanie UV, laserowe
- praca przy monitorze ekranowym
……….…………………………….
pieczęć i podpis osoby wystawiającej
__________________________________
*właściwe podkreślić
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Monitor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Nr 4

……………………………

lipiec–sierpień 2014 r.

Warszawa…………………………

(pieczęć szkoły)

Skierowanie

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

sprawie

badań

lekarskich

kandydatów

do

szkół

ponadpodstawowych

i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników
studiów doktoranckich (Dz.U.2010 Nr 155, poz.1045)
I. Kieruję na badanie lekarskie
………………………………............urodzony(a)………………….(PESEL)……………
(imię i nazwisko, data urodzenia, pesel)

-kandydata do szkoły wyższej *
-studenta …(roku) wydział: Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
kierunek farmacja
nr albumu ………………

II. W trakcie studiów w szkole wyższej wyżej wymieniony(a) będzie narażony na
działanie następujących czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla
zdrowia:
- czynniki chemiczne o działaniu uczulająco-drażniącym, rozpuszczalniki organiczne,
rtęć metaliczna i jej związki nieorganiczne
- czynniki biologiczne-materiał biologiczny zakaźny
- praca przy monitorze ekranowym i mikroskopie optycznym
- umiejętności manualne (praca ze specjalistycznym sprzętem laboratoryjnym)
……….…………………………….
pieczęć i podpis osoby wystawiającej

__________________________________
* właściwe podkreślić
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Monitor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Nr 4

……………………………

lipiec–sierpień 2014 r.

Warszawa……….……………..

(pieczęć szkoły)

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

sprawie

badań

lekarskich

kandydatów

do

szkół

ponadpodstawowych

i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników
studiów doktoranckich (Dz.U.2010 Nr 155, poz.1045)
I. Kieruję na badanie lekarskie
………………………………............urodzony(a)………………….(PESEL)………………
(imię i nazwisko, data urodzenia, pesel)

-kandydata do szkoły wyższej *
-studenta …(roku) wydział: Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
kierunek analityka medyczna
nr albumu ………………

II. W trakcie studiów w szkole wyższej wyżej wymieniony(a) będzie narażony na
działanie następujących czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla
zdrowia:
- czynniki chemiczne o działaniu uczulająco-drażniącym, rozpuszczalniki organiczne,
rtęć metaliczna i jej związki nieorganiczne
- czynniki biologiczne-materiał biologiczny zakaźny
- praca przy monitorze ekranowym i mikroskopie optycznym
- umiejętności manualne (praca ze specjalistycznym sprzętem laboratoryjnym)

……….…………………………….
pieczęć i podpis osoby wystawiającej

__________________________________
* właściwe podkreślić
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Monitor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Nr 4

……………………………

lipiec–sierpień 2014 r.

Warszawa……….……………..

(pieczęć szkoły)

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

sprawie

badań

lekarskich

kandydatów

do

szkół

ponadpodstawowych

i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników
studiów doktoranckich (Dz.U.2010 Nr 155, poz.1045)
I. Kieruję na badanie lekarskie
………………………………............urodzony(a)………………….(PESEL)………………
(imię i nazwisko, data urodzenia, pesel)
- kandydata do szkoły wyższej *
- studenta ……(roku) wydział: Wydział Nauki o Zdrowiu
kierunek pielęgniarstwo
nr albumu ………………

II. W trakcie studiów w szkole wyższej wyżej wymieniony(a) będzie narażony na
działanie następujących czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla
zdrowia:
- czynniki chemiczne o działaniu uczulająco-drażniącym, formalina
- czynniki biologiczne-materiał biologiczny zakaźny
- praca przy monitorze ekranowym i mikroskopie optycznym

……….…………………………….
pieczęć i podpis osoby wystawiającej

__________________________________
* właściwe podkreślić
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Monitor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Nr 4

……………………………

lipiec–sierpień 2014 r.

Warszawa……….……………..

(pieczęć szkoły)

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

sprawie

badań

lekarskich

kandydatów

do

szkół

ponadpodstawowych

i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników
studiów doktoranckich (Dz.U.2010 Nr 155, poz.1045)
I. Kieruję na badanie lekarskie
………………………………............urodzony(a)………………….(PESEL)………………
(imię i nazwisko, data urodzenia, pesel)

-kandydata do szkoły wyższej *
-studenta ……(roku) wydział: Wydział Nauki o Zdrowiu
kierunek położnictwo
nr albumu ………………

II. W trakcie studiów w szkole wyższej wyżej wymieniony(a) będzie narażony na
działanie następujących czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla
zdrowia:
- czynniki chemiczne o działaniu uczulająco-drażniącym, formalina
- czynniki biologiczne-materiał biologiczny zakaźny
- praca przy monitorze ekranowym i mikroskopie optycznym

……….…………………………….
pieczęć i podpis osoby wystawiającej

__________________________________
* właściwe podkreślić
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Monitor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Nr 4

……………………………

lipiec–sierpień 2014 r.

Warszawa……….……………..

(pieczęć szkoły)

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

sprawie

badań

lekarskich

kandydatów

do

szkół

ponadpodstawowych

i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników
studiów doktoranckich (Dz.U.2010 Nr 155, poz.1045)
I. Kieruję na badanie lekarskie
………………………………............urodzony(a)………………….(PESEL)………………
(imię i nazwisko, data urodzenia, pesel)

-kandydata do szkoły wyższej *
-studenta ……(roku) wydział: Wydział Nauki o Zdrowiu
kierunek dietetyka
nr albumu ………………

II. W trakcie studiów w szkole wyższej wyżej wymieniony(a) będzie narażony na
działanie następujących czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla
zdrowia:
- czynniki chemiczne o działaniu uczulająco-drażniącym, rozpuszczalniki organiczne
o działaniu jak ksylen, toluen, eter naftowy
- czynniki biologiczne (gronkowce, entero-bakterie, grzyby pleśniowe )
-- praca przy monitorze ekranowym
……….…………………………….
pieczęć i podpis osoby wystawiającej

__________________________________
* właściwe podkreślić
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Monitor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Nr 4

……………………………

lipiec–sierpień 2014 r.

Warszawa……….……………..

(pieczęć szkoły)

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

sprawie

badań

lekarskich

kandydatów

do

szkół

ponadpodstawowych

i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników
studiów doktoranckich (Dz.U.2010 Nr 155, poz.1045)
I. Kieruję na badanie lekarskie
………………………………............urodzony(a)………………….(PESEL)………………
(imię i nazwisko, data urodzenia, pesel)

-kandydata do szkoły wyższej *
-studenta ……(roku) wydział: Wydział Nauki o Zdrowiu
kierunek zdrowie publiczne
nr albumu ………………

II. W trakcie studiów w szkole wyższej wyżej wymieniony(a) będzie narażony na
działanie następujących czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla
zdrowia:
- czynniki fizyczne
-monitory ekranowe

……….…………………………….
pieczęć i podpis osoby wystawiającej

__________________________________
* właściwe podkreślić
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Monitor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Nr 4

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

lipiec–sierpień 2014 r.

Warszawa...............................

(pieczęć szkoły)

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. Nr 155, poz.1045)
I. Kieruję na badanie lekarskie
………………………………............urodzony(a)………………….(PESEL)………………
(imię i nazwisko, data urodzenia, pesel)

- kandydata do szkoły wyższej *
- studenta ..... (roku) wydział: Wydział Nauki o Zdrowiu
kierunek ratownictwo medyczne
nr albumu ........................
II. W trakcie studiów w szkole wyższej wyżej wymieniony(a) będzie narażony na
działanie

następujących

czynników

szkodliwych,

uciążliwych

lub

niebezpiecznych

zdrowia:
- czynniki chemiczne o działaniu uczulająco-drażniącym, formalina
- gazy anestetyczne
- czynniki biologiczne - materiał biologiczny zakaźny
- pole elektromagnetyczne i promieniowanie wysokiej częstotliwości
- praca przy monitorze ekranowym
- stres
- obciążenie wysiłkowe na zajęciach i sprawdzianach

……….…………………………….
pieczęć i podpis osoby wystawiającej

__________________________________
* właściwe podkreślić
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Monitor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Nr 4

lipiec–sierpień 2014 r.

Poz. 91
ZARZĄDZENIE NR 49/2014
REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
z dnia 23 lipca 2014 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za niektóre usługi edukacyjne świadczone na
Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2014/2015
Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.
z 2012, poz. 572 j.t., z późn. zm.) oraz § 54
ust. 5 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zarządza się, co następuje:
§ 1.
1. W roku akademickim 2014/2015 ustala się
opłaty za następujące usługi edukacyjne
związane z:
1) kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych (wieczorowych) – wysokość
opłat zawiera załącznik nr 1,
2) kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych (zaocznych) – wysokość opłat
zawiera załącznik nr 2,
3) szkoleniem i studiami cudzoziemców w języku polskim – wysokość opłat zawiera załącznik nr 3,
4) powtarzaniem zajęć na studiach stacjonarnych – wysokość opłat stanowiących podstawę wyliczenia opłaty za powtarzanie
zajęć na studiach stacjonarnych zawiera
załącznik nr 4.
2. Dla studentów, którzy rozpoczęli studia na
Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
w roku akademickim 2013/2014 i w latach
poprzednich, wysokość opłat na studiach
płatnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3
pozostaje na dotychczasowym poziomie.
3. Opłata za powtarzanie zajęć na studiach
płatnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3,

jest proporcjonalna do liczby godzin objętych
programem kształcenia w przedmiocie, który
wymaga powtórzenia, w stosunku do ogólnej
liczby godzin dydaktycznych wynikających
z programu kształcenia dla jednego studenta
i rocznej opłaty za studia. Wysokość opłaty
wylicza każdorazowo Dziekan.
4. Opłata za powtarzanie zajęć na studiach
stacjonarnych jest proporcjonalna do liczby godzin objętych programem kształcenia
w przedmiocie, który wymaga powtórzenia,
w stosunku do ogólnej liczby godzin dydaktycznych wynikających z programu kształcenia dla jednego studenta i rocznej opłaty
za studia określonej w załączniku nr 4 do
niniejszego zarządzenia. Wysokość opłaty
wylicza każdorazowo Dziekan.
5. Zgodnie z Regulaminem studiów obowiązującym w roku akademickim 2011/2012
i w latach poprzednich studenci wszystkich
kierunków studiów niestacjonarnych (wieczorowych), którzy rozpoczęli studia w roku
akademickim 2011/2012 i w latach poprzednich, przenoszeni są na ostatni semestr studiów na studia stacjonarne.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prof. dr hab. Marek Krawczyk
Rektor WUM
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 49/2014
Rektora WUM z dnia 23.07.2014 r.

Opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów
na studiach niestacjonarnych (wieczorowych)
na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Lekarski

studia jednolite

Opłaty
za rok studiów
w roku akademickim
2014/2015
35.400 zł.

Lekarsko-dentystyczny

studia jednolite

37.500 zł.

18.750 zł.

Farmacja

studia jednolite

29.700 zł.

14.850 zł.

Analityka medyczna

studia jednolite

19.900 zł.

9.950 zł.

Kierunek/Specjalność

Tryb
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Opłaty
za semestr studiów
w roku akademickim
2014/2015
17.700 zł.

Monitor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Nr 4

Kierunek/Specjalność

Opłaty
za rok studiów
w roku akademickim
2014/2015
17.500 zł.

Tryb

Elektroradiologia

lipiec–sierpień 2014 r.

I stopnia

Opłaty
za semestr studiów
w roku akademickim
2014/2015
8.750 zł.

Fizjoterapia

I stopnia

19.900 zł.

9.950zł.

Fizjoterapia

II stopnia

25.400 zł.

12.700 zł.

Audiofonologia

I stopnia

14.100 zł.

7.050 zł.

Techniki dentystyczne

I stopnia

21.100 zł.

10.550 zł.

Kierunek/Specjalność

Logopedia ogólna i kliniczna

Opłaty
za rok studiów
w roku akademickim 2014/2015
Opłata za rok studiów
Opłata za rok studiów
Opłata za rok studiów
dla studentów
dla studentów
dla studentów
I roku
II roku
III roku
7.500 zł.
3.200 zł.
10.000 zł.

Tryb

I stopnia

tj. po 3.750 zł.
za I i II semestr

tj. po 1.600 zł.
za III i IV semestr

tj. po 5.000 zł.
za V i VI semestr

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 49/2014
Rektora WUM z dnia 23.07.2014 r.

Opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów
na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
na studiach niestacjonarnych (zaocznych)

Elektroradiologia

I stopnia

Opłaty
za rok studiów
w roku akademickim 2014/2015
5.000 zł.

Fizjoterapia

II stopnia

8.000 zł.

4.000 zł.

Pielęgniarstwo

II stopnia

5.200 zł.

2.600 zł.

Położnictwo

II stopnia

5.300 zł.

2.650 zł.

Zdrowie publiczne

II stopnia

6.400 zł.

3.200 zł.

Dietetyka

II stopnia

4.800 zł.

2.400 zł.

Kierunek/Specjalność

Kierunek/Specjalność
Położnictwo
Pielęgniarstwo

Tryb

Opłaty
za semestr studiów
w roku akademickim 2014/2015
2.500 zł.

Opłaty
za rok studiów
w roku akademickim 2014/2015
4.200 zł.

Opłaty
za semestr studiów
w roku akademickim 2014/2015
2.100 zł.

4.200 zł.

2.100 zł.
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 49/2014
Rektora WUM z dnia 23.09.2014 r.

Opłaty za usługi edukacyjne na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym związane ze szkoleniem
i studiami cudzoziemców w języku polskim
(opłaty roczne w EURO) za rok akademicki 2014/2015
Rodzaj studiów/kształcenia
Studia II stopnia lub równorzędne
Studia I stopnia
Studia doktoranckie, podyplomowe, staże specjalistyczne, staże naukowe specjalistyczne
i habilitacyjne
Szkolenie podyplomowe, kwalifikacje zawodowe i praktyki zawodowe

opłata za rok studiów*
9.900 euro
3.300 euro
10.600 euro
10.600 euro

*Cudzoziemcy przyjmowani na studia wnoszą w pierwszym roku nauki opłaty podwyższone o 200,00 euro (słownie: dwieście euro) (zgodnie z §17 ust. 4
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów
i szkoleń oraz ich uczestniczenie w badaniach naukowy i pracach rozwojowych (Dz. U. z 2006 r. Nr. 190, poz. 1406, z późn. zm.).

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 49/2014 r.

Opłaty roczne stanowiące podstawę do wyliczenia opłaty za powtarzanie zajęć
na studiach stacjonarnych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
z powodu niezadowalających wyników w nauce
Tryb

Opłata
za rok 2014/2015

studia jednolite

19.900 zł.

Audiofonologia

I stopnia

14.100 zł.

Dietetyka

I stopnia

10.100 zł.

Kierunek/Specjalność
Analityka medyczna

Dietetyka
Elektroradiologia
Farmacja

8.400 zł.

II stopnia
I stopnia

17.500 zł.

studia jednolite

29.700 zł.

Fizjoterapia

I stopnia

22.000 zł.

Fizjoterapia

II stopnia

25.400 zł.

Higiena stomatologiczna

I stopnia

13.000 zł.

Lekarski

studia jednolite

35.400 zł.

Lekarsko-dentystyczny

studia jednolite

37.500 zł.

Pielęgniarstwo

I stopnia

14.200 zł.

Pielęgniarstwo

II stopnia

6.100 zł.

Położnictwo

I stopnia

12.000 zł.

Położnictwo

II stopnia

7.900 zł.

Ratownictwo medyczne

I stopnia

16.100 zł.

Techniki dentystyczne

I stopnia

21.100 zł.

Zdrowie publiczne

I stopnia

7.300 zł.

Zdrowie publiczne

II stopnia

7.300 zł.

Kierunek/Specjalność
Logopedia ogólna i kliniczna

Tryb
I stopnia

Opłata dla studentów
I roku
7.500 zł
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Poz. 92
ZARZĄDZENIE NR 50/2014
REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
z dnia 23 lipca 2014 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za studia prowadzone w języku angielskim
w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2014/2015
Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.
z 2012 poz. 572 j.t., z późn. zm.), § 17 ust. 3
i 4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenie
w badaniach naukowy i pracach rozwojowych
(Dz. U. z 2006 r. Nr. 190, poz. 1406, z późn. zm.)
oraz § 54 ust. 5 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zarządza się, co następuje:
§ 1.
W roku akademickim 2014/2015 ustala się opłaty za następujące usługi edukacyjne związane
z prowadzeniem studiów w języku angielskim
na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w:
1) Oddziale Nauczania w Języku Angielskim
II Wydziału Lekarskiego na kierunku lekarskim – wysokość opłat zawiera załącznik
nr 1,
2) Wydziale Lekarsko-Dentystycznym na kierunku lekarsko-dentystycznym – wysokość
opłat zawiera załącznik nr 2;
3) Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem
Medycyny Laboratoryjnej na kierunku farmacja – wysokość opłat zawiera załącznik nr 3.
§ 2.
1. Opłata za powtarzanie zajęć na studiach,
określonych w § 1, jest proporcjonalna do

liczby godzin objętych programem kształcenia w przedmiocie, który wymaga powtórzenia, w stosunku do ogólnej liczby godzin
dydaktycznych wynikających z programu
kształcenia dla jednego studenta i rocznej
opłaty za studia ustalonej dla roku studiów,
na którym zajęcia są powtarzane.
2. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1,
wylicza każdorazowo Dziekan.
§ 3.
3. Opłaty o których mowa w §§ 1 i 2 wnoszone są w przeliczeniu na złote polskie według
kursu średniego euro Narodowego Banku
Polskiego w dniu wpłaty – na rachunek bankowy Uczelni podany w umowie zawartej
między Uczelnią i studentem.
4. Szczegółowe zasady płatności za studia
w języku angielskim określają zasady płatności przyjęte przez Senat Uczelni dostępne
na stronie internetowej Uczelni oraz w Dziekanatach Wydziałów Uczelni prowadzących
studia w języku angielskim.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prof. dr hab. Marek Krawczyk
Rektor WUM
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 50/2014
Rektora WUM z dnia 23.07.2014 r.

Opłaty za usługi edukacyjne związane z prowadzeniem studiów w języku angielskim w Oddziale Nauczania w Języku Angielski II Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku lekarskim w roku akademickim 2014/2015
1.

Cudzoziemcy przyjmowani na studia, wnoszą w pierwszym roku nauki opłaty, o których mowa w ust. 2 i 3, podwyższone o 200,00 euro (słownie: dwieście EURO).

2.

Opłata jednorazowa za cały tok studiów dla programu:
1)
6-letniego wynosi 66.600,00 EURO (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset EURO),
2)
4-letniego wynosi 57.600,00 EURO (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset EURO).

3.

W przypadku wnoszenia opłat osobno za każdy rok akademicki studiów opłaty wynoszą:
1) Opłata dla studentów I roku dla programu:
a)
6-letniego wynosi 11.100,00 EURO (słownie: jedenaście tysięcy sto EURO),
b)
4-letniego wynosi 14.400,00 EURO (słownie: czternaście tysięcy czterysta EURO);
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1) Opłata dla studentów II roku dla programu:
a)
6-letniego wynosi 11.100,00 EURO (słownie: jedenaście tysięcy sto EURO),
b)
4-letniego wynosi 14.400,00 EURO (słownie: czternaście tysięcy czterysta EURO);
2) Opłata dla studentów III roku dla programu:
a)
6-letniego wynosi 11.100,00 EURO (słownie: jedenaście tysięcy sto EURO),
b)
4-letniego wynosi 14.400,00 EURO (słownie: czternaście tysięcy czterysta EURO);
3) Opłata dla studentów IV roku dla programu:
a)
6-letniego wynosi 11.100,00 EURO (słownie: jedenaście tysięcy sto EURO),
b)
4-letniego wynosi 14.400,00 EURO (słownie: czternaście tysięcy czterysta EURO);
4) Opłata dla studentów V roku dla programu 6-letniego wynosi 11.100,00 EURO (słownie: jedenaście tysięcy sto
EURO);
5) Opłata dla studentów VI roku dla programu 6-letniego wynosi 11.100,00 EURO (słownie: jedenaście tysięcy sto
tysięcy EURO).
4.

Opłata dla studentów przeniesionych z innych uczelni odpowiada wysokości opłaty ustalonej w pkt 3 na dany rok studiów, na który przeniesiony został student. W przypadku cudzoziemców opłata, o której mowa w zdaniu poprzednim,
jest podwyższona w pierwszym roku nauki o 200 EURO (słownie: dwieście EURO).

5.

Wysokość opłaty dla studentów – obywateli polskich – studiów stacjonarnych studiujących w języku angielskim stanowi różnicę pomiędzy opłatą za studia określoną w pkt 2 i 3 a kwotą wynikającą z dotacji dydaktycznej przypadającej
na jednego studenta obliczoną przez Uczelnię po jej przyznaniu przez Ministerstwo Zdrowia. Dziekan II Wydziału
Lekarskiego ogłasza wysokość opłaty niezwłocznie po jej obliczeniu przez Uczelnię przy zastosowaniu przeliczenia
na złote polskie wg kursu średniego EURO Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu jego ogłoszenia.

6.

Opłata dla studentów – obywateli polskich – studiów niestacjonarnych studiujących w języku angielskim została określona w ust. 2 i 3.
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 50/2014
Rektora WUM z dnia 23.09.2014 r.

Opłaty za usługi edukacyjne związane z prowadzeniem studiów w języku angielskim
w Wydziale Lekarsko-Dentystycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
na kierunku lekarsko-dentystycznym w roku akademickim 2014/2015
1)

Cudzoziemcy przyjmowani na I rok studiów, wnoszą w pierwszym roku nauki opłaty, o których mowa w pkt 2 i 3,
podwyższone o 200,00 EURO (słownie: dwieście EURO).

2)

Opłata jednorazowa za cały tok studiów (I–V rok studiów) wynosi 82.900,00 EURO (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset EURO);

3)

W przypadku wnoszenia opłat osobno za każdy rok akademicki studiów opłaty wynoszą:
a)
opłata za I rok studiów wynosi 15.000,00 EURO (słownie: piętnaście tysięcy EURO),
b)
opłata za II rok studiów wynosi 15.800,00 EURO (słownie: piętnaście tysięcy osiemset EURO),
c)
opłata za III rok studiów wynosi 16.500,00 EURO (słownie: szesnaście tysięcy pięćset EURO),
d)
opłata za IV rok studiów wynosi 17.400,00 EURO (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta EURO),
e)
opłata za V rok studiów wynosi 18.200,00 EURO (słownie: osiemnaście tysięcy dwieście EURO);

4)

Opłata dla studentów przeniesionych z innych uczelni odpowiada wysokości opłaty ustalonej w pkt 3 na dany rok studiów, na który przeniesiony został student. W przypadku cudzoziemców opłata, o której mowa w zdaniu poprzednim,
jest podwyższona w pierwszym roku nauki o 200 EURO (słownie: dwieście EURO).

5)

Wysokość opłaty dla studentów – obywateli polskich – studiów stacjonarnych studiujących w języku angielskim stanowi różnicę pomiędzy opłatą za studia określoną w pkt 2 i 3 a kwotą wynikającą z dotacji dydaktycznej przypadającej na jednego studenta obliczoną przez Uczelnię po jej przyznaniu przez Ministerstwo Zdrowia. Dziekan Wydziału
Lekarsko-Dentystycznego ogłasza wysokość opłaty niezwłocznie po jej obliczeniu przez Uczelnię przy zastosowaniu
przeliczenia na złote polskie wg kursu średniego EURO Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu poprzedzającym jego ogłoszenie.

6)

Opłata dla studentów – obywateli polskich – studiów niestacjonarnych studiujących w języku angielskim została określona w pkt 2 i 3.
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 50/2014
Rektora WUM z dnia 23.09.2014 r.

Opłaty za usługi edukacyjne związane z prowadzeniem studiów w języku angielskim
w Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
na kierunku farmacja w roku akademickim 2014/2015
1.

Cudzoziemcy przyjmowani na studia, wnoszą w pierwszym roku nauki opłaty, o których mowa ust. 2 poniżej, podwyższone o 200,00 EURO (słownie: dwieście EURO).

2.

Dla studentów rozpoczynających w roku akademickim 2014/2015 studia w języku angielskim na kierunku farmacja w Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ustala się następujące opłaty za studia:
1)

opłata za I rok studiów wynosi 9.500 EURO (słownie: dziewięć tysięcy pięćset euro);

2)

opłata za II rok studiów wynosi 9.500 EURO (słownie: dziewięć tysięcy pięćset euro);

3)

opłata za III rok studiów wynosi 9.500 EURO (słownie: dziewięć tysięcy pięćset euro);

4)

opłata za IV rok studiów wynosi 9.500 EURO (słownie: dziewięć tysięcy pięćset euro);

5)

opłata za V rok studiów wynosi 9.500 EURO (słownie: dziewięć tysięcy pięćset euro);

3.

Wysokość opłaty dla studentów – obywateli polskich – studiów stacjonarnych studiujących w języku angielskim stanowi różnicę pomiędzy opłatą za studia określoną w ust. 2 a kwotą wynikającą z dotacji dydaktycznej przypadającej
na jednego studenta obliczoną przez Uczelnię po jej przyznaniu przez Ministerstwo Zdrowia. Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej ogłasza wysokość opłaty niezwłocznie po jej obliczeniu przez
Uczelnię przy zastosowaniu przeliczenia na złote polskie wg kursu średniego EURO Narodowego Banku Polskiego
obowiązującego w dniu jego ogłoszenia.

4.

Opłata dla studentów – obywateli polskich – studiów niestacjonarnych studiujących w języku angielskim została określona w ust. 2.

Poz. 93
ZARZĄDZENIE NR 51/2014
REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
z dnia 31 lipca 2014 r.
w sprawie: zmiany Zarządzenia Rektora nr 63/2012 w sprawie powołania
Rektorskiej Komisji Antymobbingowej.
Na podstawie § 54 ust. 5 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zarządza się,
co następuje:
§ 1.
W Zarządzeniu Rektora nr 63/2012 z dnia
1 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji Antymobbingowej wprowadza się
następującą zmianę:

W § 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
„Prof. dr hab. Marcin Wojnar – Przewodniczący”
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prof. dr hab. Marek Krawczyk
Rektor WUM
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Poz. 94
ZARZĄDZENIE NR 52/2014
REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
z dnia 31 lipca 2014 r.
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania
konkursowego na stanowisko Dyrektora Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej
Na podstawie:
- art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2013 poz. 217)
- § 3 ust. 1 i § 10 pkt 1 rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r.
w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze
w podmiocie leczniczym niebędącym
przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012, poz. 182)
oraz
- § 54 ust. 5 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
zarządza się, co następuje:
§ 1.
1. Powołuje się Komisję Konkursową w celu
przeprowadzenia konkursu na stanowisko
Dyrektora Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny
Mazowieckiej w składzie:
1. Prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk
- przewodniczący, przedstawiciel podmiotu,
który utworzył zakład
2. Prof. dr hab. n. med. Renata Górska
- członek komisji, przedstawiciel Rektora
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

3. Prof. dr hab. Sławomir Majewski
- członek komisji, przedstawiciel Rektora
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
4. Prof. dr hab. n. med. Sławomir Nazarewski
- członek komisji, przedstawiciel podmiotu,
który utworzył zakład
4. Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Sawicki
- członek komisji, przedstawiciel podmiotu,
który utworzył zakład
5. Prof. dr hab. n. med. Michał Matysiak
- członek komisji, przedstawiciel podmiotu,
który utworzył zakład
6. Prof. dr hab. n. med Bożena Tarchalska-Kryńska
- przedstawiciel Rady Społecznej Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej
7. mgr inż. Ewa Kaczmarek
- przedstawiciel podmiotu, który utworzył zakład
2. Protokolantem posiedzeń Komisji jest mgr
Agnieszka Mochocka-Waśko.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prof. dr hab. Marek Krawczyk
Rektor WUM

Poz. 95
ZARZĄDZENIE NR 53/2014
REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
z dnia 6 sierpnia 2014 r.
w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu: Przygotowanie i przeprowadzenie
II edycji kursu specjalistycznego kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem
z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego, dla pielęgniarek/pielęgniarzy, w ramach
Projektu Systemowego „Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście
zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa”.
Na podstawie § 54 ust. 5 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w związku
z § 29 ust. 1 „Regulaminu Realizacji Projektów
w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym”,
w brzmieniu wprowadzonym Zarządzeniem
Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Nr 3/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r., zarządza się, co następuje:
§ 1.
Uruchamia się realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na terenie Województwa Mazowieckiego,

poprzez Program Operacyjny Kapitał Ludzki
o nazwie:
„Przygotowanie i przeprowadzenie II edycji
kursu specjalistycznego kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi
schorzeniami wieku podeszłego, w ramach projektu systemowego „Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian
epidemiologicznych będących następstwem
starzejącego się społeczeństwa”” i o kodzie:
FS 145, na warunkach określonych w umowie
nr PPG/45/2014, zawartej w dniu 01.07.2014
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§ 2.
Na stanowisko Kierownika Projektu powołuje się
panią dr Grażynę Wójcik.
§ 3.
Projekt będzie realizowany w terminie do
15 grudnia 2014 r.
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§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prof. dr hab. Marek Krawczyk
Rektor WUM

Poz. 96
ZARZĄDZENIE NR 54/2014
REKTORA
WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
z dnia 7 sierpnia 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia jednolitych wzorów umów o warunkach
odpłatności za usługi edukacyjne świadczone przez Warszawski Uniwersytet Medyczny
Załącznik nr 1 „Wzór umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach stacjonarnych na Warszawskim
Uniwersytecie Medycznym” i otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszego zarządzenia
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Na podstawie § 54 ust. 5 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zarządza się,
co następuje:
§1
W zarządzeniu Nr 76/2011 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych
wzorów umów o warunkach odpłatności za usługi
edukacyjne świadczone przez Warszawski Uniwersytet Medyczny, zmienionego zarządzeniem
Nr 59/2013 z dnia 18 lipca 2013 r., zmienia ulega

Prof. dr hab. Marek Krawczyk
Rektor WUM
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 54/2014
Rektora WUM z dnia 7 sierpnia 2014 r.

Umowa nr xxxxx
o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach
stacjonarnych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
zawarta w dniu___________ w Warszawie pomiędzy:
Warszawskim Uniwersytetem Medycznym z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091, Warszawa
reprezentowanym przez : ______________ ______________ działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora,
zwanym dalej „Uczelnią”
a
Panem/Panią ____________
zamieszkałym/ą _______________
legitymującym/ą _____________
nr albumu ________ nr PESEL _____________
posiadającym/ą adres do korespondencji: _______________________
zwanym/ą dalej „Studentem”.
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§ 1.
Definicje umowne

Użyte w umowie określenia oznaczają:
1) Ustawa – ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz. 572, j.t.,
z późn. zm.);
2) opłaty za usługi edukacyjne – opłaty pobierane przez Uczelnię za świadczone usługi edukacyjne w przypadku:
a) powtarzania przez Studenta określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce;
b) prowadzenia przez Uczelnię zajęć nieobjętych planem studiów.
Regulamin – obowiązujący Regulamin Studiów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dotyczący studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, dostępny na stronie internetowej Uczelni http://www.wum.edu.pl/dokumenty/regulaminy;
Uchwała Senatu – Uchwała Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie określenia zasad pobierania opłat, o których mowa w art. 99 ust. 3 Ustawy oraz tryb i warunki zwalniania – w całości lub w części – z tych
opłat studentów lub doktorantów, w szczególności osiągających wybitne wyniki w nauce, a także tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej, której treść znajduje się na stronie internetowej Uczelni http://www.wum.
edu.pl/dokumenty/uchwaly-senatu;
Zarządzenie Rektora – zarządzenie Rektora wydawane corocznie w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne
na dany rok akademicki, którego treść znajduje się na stronie internetowej Uczelni www.wum.edu.pl/dokumenty/
zarzadzenia-rektora.
§ 2.
Przedmiot Umowy
1. Niniejsza Umowa określa zasady odpłatności za usługi edukacyjne świadczone Studentowi przez Uczelnię
na stacjonarnych studiach na _______Wydziale _________________, kierunek __________ w przypadku:
a) powtarzania przez Studenta określonych zajęć na ww. studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce;
b) prowadzenia przez Uczelnię zajęć nieobjętych planem ww. studiów.
2. Wysokość opłat za usługi edukacyjne ustala Rektor Uczelni w drodze zarządzenia. Zasady pobierania opłat oraz
tryb i warunki zwalniania – w całości lub części – z tych opłat studentów w szczególności osiągających wybitne
wyniki w nauce, a także tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej określa Uchwała Senatu.
3. Zgodnie z Zarządzeniem Rektora wysokość opłat za powtarzanie zajęć na studiach, określonych w § 2 ust. 1, jest
proporcjonalna do liczby godzin objętych programem kształcenia w przedmiocie, który wymaga powtórzenia,
w stosunku do ogólnej liczby godzin dydaktycznych wynikających z programu kształcenia dla jednego studenta
i rocznej opłaty za studia.
4. Uczelnia nie pobiera opłat za rejestrację na kolejny semestr lub rok studiów, w tym egzamin poprawkowy, egzamin komisyjny, egzamin dyplomowy, wydanie dziennika praktyk zawodowych, złożenie i ocenę pracy dyplomowej oraz wydanie suplementu do dyplomu.
§ 3.
Oświadczenia i zobowiązania Uczelni
1. Uczelnia oświadcza, że spełnia warunki kadrowe i techniczne do kształcenia studentów na studiach stacjonarnych na _______ Wydziale ____________ kierunek ____________ na którym kształci się Student.
2. Uczelnia oświadcza, że:
a) warunki studiów są określone, zgodnie z wymaganiami Ustawy, w programie studiów. Uczelnia
zastrzega możliwość zmiany programu studiów w szczególności w przypadku zmiany standardów
kształcenia. O każdej zmianie programu studiów Uczelnia zobowiązana jest zawiadomić Studenta;
b) szczegółowe warunki studiowania w kolejnym roku akademickim/semestrze, zawierające: wykaz
przedmiotów wraz z liczbą godzin wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i praktyk, wykaz nazwisk osób
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odpowiadających za zajęcia dydaktyczne wraz z ich stopniami naukowymi, miejsce, czas i sposób
ich prowadzenia oraz warunki zaliczenia poszczególnych przedmiotów, będą podawane do wiadomości Studenta za pośrednictwem strony internetowej i tablicy ogłoszeniowej przed rozpoczęciem
każdego roku akademickiego/semestru;
podjęte przez Studenta studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego: ___________ do nadawania którego Uczelnia ma uprawnienia i zobowiązuje się je utrzymywać do końca planowanego
okresu studiów wybranych przez Studenta;
planowany okres studiów wybranych przez Studenta wynosi _______ semestrów;
planowany okres studiów wybranych przez Studenta może być przedłużony na warunkach określonych Regulaminem;
zasady i tryb organizacji praktyk zawodowych określa ramowy program praktyk dostępny na stronie internetowej Uczelni: _____________/ dostępne są na stronie internetowej _____________/1;.
z uzyskaniem tytułu zawodowego określonego w pkt c) wiążą się następujące uprawnienia: możliwość dalszego kształcenia na studiach trzeciego stopnia (studia doktoranckie)/ na studiach drugiego
stopnia¹;
w każdym czasie Student może zapoznać się z aktualnym Zarządzeniem Rektora i Uchwałą Senatu
i jej zmianami. Dokumenty te są dostępne na stronie internetowej Uczelni i w Dziekanatach.
§ 4.
Oświadczenia i zobowiązania Studenta

1.
2.
3.
4.

Student oświadcza, że zapoznał się z treścią Statutu Uczelni oraz Regulaminem.
Student oświadcza również, że zapoznał się z Zarządzeniem Rektora oraz Uchwałą Senatu.
Student zobowiązuje się do przestrzegania roty ślubowania oraz wszystkich aktów wewnętrznych Uczelni.
Student zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Uczelni o zmianie swoich danych osobowych identyfikujących Studenta podanych na stronie pierwszej niniejszej umowy, w tym adresu zamieszkania oraz adresu
korespondencyjnego (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania). Brak aktualizacji przez Studenta danych, o których mowa w zdaniu poprzednim spowoduje, że korespondencja wysyłana na adres znany dotychczas Uczelni
będzie uznawana za skutecznie doręczoną.
§5.
Zasady regulowania opłat za usługi edukacyjne

1. W każdym przypadku spełnienia przez Studenta warunków uprawniających Uczelnię do pobierania opłat za
usługi edukacyjne wyszczególnione w §2 ust. 1 pkt a-b Student zobowiązuje się regulować te opłaty. W każdym
przypadku uiszczenie przez Studenta należnych opłat za usługi edukacyjne jest warunkiem dopuszczenia Studenta do korzystania ze świadczonych przez Uczelnię usług edukacyjnych w zakresie objętym obowiązkiem
opłaty. W czasie trwania studiów Studentowi, na jego wniosek, będzie wydany wyciąg z aktualnego Zarządzenia/Zarządzeń Rektora ustalających wysokość opłat za odpłatne usługi edukacyjne objęte niniejszą umową,
z których korzysta lub zamierza korzystać Student.
2. Student zobowiązany jest regulować płatności za usługi edukacyjne wyszczególnione w §2 ust. 1 w następujących terminach:
- w przypadku usług edukacyjnych które Uczelnia ma świadczyć w semestrze zimowym – Student zobowiązany
jest uregulować płatności do dnia 25 września danego roku akademickiego;
- w przypadku usług edukacyjnych które Uczelnia ma świadczyć w semestrze letnim – Student zobowiązany jest
uregulować płatności do dnia 31 stycznia danego roku akademickiego.
W przypadku rozłożenia płatności na raty Student zobowiązany jest regulować płatności w terminach wskazanych w decyzji organu Uczelni wydanej w sprawie rozłożenia opłaty na raty, a gdy decyzja nie określa terminów
płatności obowiązują terminy dla opłat wnoszonych w ratach wskazane w Uchwale Senatu. W przypadku rozłożenia opłaty na raty wysokość każdej raty powiększa się o stawkę odsetek ustawowych obliczonych od zaległej
opłaty za usługi edukacyjne.

1
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Uczelnia zastrzega, że fakt pobierania przez Uczelnię opłaty za jedną z usług edukacyjnych wyszczególnionych
w §2 ust. 1 nie zwalnia Studenta z obowiązku uiszczania pozostałych opłat za usługi edukacyjne wyszczególnione w §2 ust. 1, jeżeli spełnione zostaną warunki do pobierania takich opłat, chyba że z Uchwały Senatu lub
decyzji podjętej w sprawie Studenta wynika inaczej.
3. Student zobowiązuje się wnosić opłaty za usługi edukacyjne wyszczególnione w §2 ust. 1 w wysokości określonej przez Rektora Uczelni, na zindywidualizowany rachunek bankowy właściwy dla Studenta o numerze
______________________.
Informację o stanie wpłat Student uzyska po zalogowaniu się na własne konto w systemie Wirtualny dziekanat
dostępne przez portal ssl: https://ssl.wum.edu.pl.
4. Za datę dokonania opłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Uczelni kwotą opłaty. Od opłat wnoszonych po terminach Uczelnia nalicza odsetki ustawowe.
5. W przypadku gdy opłaty za usługi edukacyjne do których wniesienia zobowiązany jest Student na podstawie
niniejszej umowy nie zostaną uiszczone w terminach określonych w Uchwale Senatu Dziekan może skreślić
studenta z listy studentów na podstawie art. 190 ust. 2 pkt 3) Ustawy, po uprzednim jednokrotnym wezwaniu
do zapłaty. Od decyzji Dziekana przysługuje odwołanie do Rektora Uczelni. Decyzja Rektora Uczelni jest ostateczna.
6. Uczelnia zastrzega sobie prawo do podwyższenia wysokości opłat za usługi edukacyjne, o których mowa w §2
ust. 2 lub w aneksie do niniejszej Umowy w przypadku zmian w programie studiów, powodujących wzrost
kosztów prowadzonych zajęć albo w przypadku zmian kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym do uruchomienia i prowadzenia studiów lub zajęć na studiach, z uwzględnieniem kosztów przygotowania i wdrażania
strategii rozwoju Uczelni, w szczególności rozwoju kadr naukowych i infrastruktury dydaktyczno-naukowej,
w tym amortyzacji i remontów. Podwyższenie opłat za usługi edukacyjne może nastąpić nie częściej niż raz
w roku. Wprowadzenie podwyżki następuje zarządzeniem Rektora dostępnym na stronie internetowej Uczelni
i doręczonym Studentowi w terminie umożliwiającym realizację prawa określonego w ust. 8 przed rozpoczęciem roku akademickiego począwszy od którego opłaty zostały podwyższone.
7. W przypadku, gdy Student nie wyraża zgody na podwyższenie opłat za usługi edukacyjne w trybie określonym
w ust. 7, ma prawo rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu kopi zarządzenia Rektora
wprowadzającego podwyższone opłaty. Rozwiązanie umowy oznacza rezygnację z dalszego kształcenia na studiach określonych w niniejszej umowie i stanowi podstawę do skreślenia z listy studentów w trybie art. 190
ust 1 pkt 2) Ustawy. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy i rezygnacji ze studiów wymaga formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
8. Niezależnie od opłat za usługi edukacyjne oznaczone w niniejszej umowie Student zobowiązuje się do wnoszenia opłat za wydawane przez Uczelnię dokumenty z przebiegu studiów. Na dzień podpisania umowy opłaty
wynoszą:
1)
za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej – 17 zł,
2)
za wydanie indeksu – 4 zł,
3)
za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami – 60 zł,
4)
za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy – 40 zł.
oraz za wydanie duplikatów dokumentów, o których mowa w punktach 1) – 4) należne są opłaty w kwocie
o połowie wyższej od opłaty za wydanie oryginału.
9. Student zobowiązuje się wnosić opłaty wymienione w §5 ust. 9 na rachunek bankowy Uczelni o numerze
____________________________.
10. Student na wezwanie Uczelni jest zobowiązany do okazania dowodu wniesienia opłaty za usługi edukacyjne
oraz opłat, o których mowa w ust. 9.
§ 6.
Zwrot opłaty za nieświadczone odpłatne usługi edukacyjne
1. Opłaty za nieświadczone odpłatne usługi edukacyjne w danym semestrze, jeżeli Student nie korzystał z zajęć
w tym semestrze, podlegają zwrotowi na wniosek Studenta w pełnej wysokości w przypadku:
1) uzyskania urlopu dziekańskiego;
2) uzyskania urlopu zdrowotnego;
3) skreślenia z listy studentów z przyczyn określonych w Regulaminie.
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2. Opłaty za nieświadczone odpłatne usługi edukacyjne w danym semestrze podlegają na wniosek Studenta zwrotowi w części, jeżeli okoliczności wskazane poniżej spowodowały, że Student nie korzystał w tym semestrze
z części zajęć: :
1) uzyskanie urlopu dziekańskiego;
2) uzyskanie urlopu zdrowotnego;
3) rezygnacja ze studiów;
4) skreślenia z listy studentów w trakcie trwania semestru z przyczyn określonych w Regulaminie.
3. Wielkość opłaty podlegającej zwrotowi, o której mowa w ust. 2 obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy pozostających do końca semestru, liczonych od następnego miesiąca kalendarzowego po miesiącu, w którym
złożono wniosek/informację, o której mowa w ust. 2 lub podjęto decyzję o skreśleniu. Do obliczenia stawek
miesięcznych opłaty przyjmuje się że semestr trwa (wraz z zimową/letnią sesją egzaminacyjną) 4,5 miesiąca.
4. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 Student zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o numerze
rachunku bankowego, na który Uczelnia ma dokonać zwrotu przysługującej Studentowi opłaty lub jej części.
5. W przypadku, gdy w czasie semestru nastąpiło skreślenie z listy studentów, w tym w związku ze złożoną rezygnacją ze studiów przez Studenta, który korzystał z odpłatnej usługi edukacyjnej świadczonej przez Uczelnię,
a który nie wniósł należnej opłaty za usługi edukacyjne, należność Uczelni oblicza się w proporcji do liczby miesięcy świadczonych usług edukacyjnych licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło zaprzestanie świadczenia
usług edukacyjnych. Za datę zaprzestania świadczenia usług edukacyjnych uznaje się: w przypadku rezygnacji
Studenta – datę wpływu do Uczelni pisemnego oświadczenia Studenta o rezygnacji ze studiów. W pozostałych
przypadkach datę zaprzestania świadczenia usług edukacyjnych oraz kwotę podlegającą zapłacie określa Dziekan w korespondencji skierowanej do Studenta wraz z decyzją o skreśleniu z listy studentów.
§ 7.
Termin i warunki obowiązywania Umowy
1. Umowa obowiązuje przez czas kształcenia Studenta na studiach stacjonarnych określonych w §3 ust. 1.
2. Umowa wygasa przed upływem terminu określonego w § 7 ust. 1 w przypadku:
a)
prawomocnego skreślenia Studenta z listy studentów;
b)
likwidacji Uczelni albo utraty uprawnień do prowadzenia studiów wybranych przez Studenta i określonych
niniejszą Umowa, przy czym Uczelnia dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia możliwości ukończenia
studiów przez Studenta na innej uczelni na analogicznych, wynikających z niniejszej Umowy warunkach.
3. Każda strona Umowy może ją wypowiedzieć na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wypowiedzenie umowy przez Studenta jest
uważane za rezygnację ze studiów skuteczną na ostatni dzień okresu wypowiedzenia.
4. Oświadczenie Studenta o rezygnacji ze studiów jest uważane za wypowiedzenie umowy do którego stosuje się
zasady wskazane w ust. 3.
§ 8.
Postanowienia końcowe
1. Zmiana postanowień Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zaistnienie okoliczności wymagających wnoszenia przez Studenta opłat za usługi edukacyjne wyszczególnione w §2 ust. 1 wymaga zawarcia
aneksu do niniejszej Umowy.
2. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.
Student								Uczelnia
……………………………….					……………………………………
imię i nazwisko						
imię i nazwisko, pieczęć służbowa
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Poz. 97
ZARZĄDZENIE NR 55/2014
REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
z dnia 18 sierpnia 2014 r.
w sprawie ustalenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla Budynku
Centrum Badań Przedklinicznych w Warszawie ul. Banacha 1B.
Na podstawie § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) oraz
§ 54 ust. 5 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego zarządza się, co następuje:
§ 1.
Ustala się Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla Budynku Centrum Badań Przedklinicz-

nych w Warszawie ul. Banacha 1B, w brzmieniu
załącznika do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Zobowiązuję się wszystkich użytkowników
obiektu do zapoznania się z treścią Instrukcji
oraz udokumentowaniem tego faktu na piśmie.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prof. dr hab. Marek Krawczyk
Rektor WUM

„Treść załącznika jest do wglądu na stronie internetowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
w zakładce Dokumenty – Zarządzenia Rektora z 2014 r., lub w Biurze Organizacyjnym WUM,
które mieści się w Budynku Rektoratu przy ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 304".

Poz. 98
Zarządzenie nr 56/2014
Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 19 sierpnia 2014 r.
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania
konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego
Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie.
Na podstawie:
- art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej (tekst
jedn. Dz. U. z 2013 poz. 217, z późn.zm.)
- § 3 ust. 1 i § 10 pkt 2 rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r.
w sprawie sposobu przeprowadzania
konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012,
poz. 182)
oraz
- § 54 ust. 5 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
zarządza się, co następuje:
§ 1.
Powołuje się Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego
Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego
w Warszawie w składzie:

1. Prof. dr hab. med. Sławomir Nazarewski
- Przewodniczący Komisji, przedstawiciel
podmiotu, który utworzył zakład
2. Prof. dr hab. med. Marek Kulus
- członek komisji, przedstawiciel Rektora
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
3. Prof. dr hab. med. Andrzej Kamiński
- członek komisji, przedstawiciel podmiotu,
który utworzył zakład
4. Prof. dr hab. med. Bożena Werner
- członek komisji, przedstawiciel podmiotu,
który utworzył zakład
5. Prof. dr hab. med. Hanna Szajewska
- członek komisji, przedstawiciel podmiotu,
który utworzył zakład
6. Prof. dr hab. med. Michał Matysiak
- członek komisji, przedstawiciel podmiotu,
który utworzył zakład
7. Mgr inż. Ewa Kaczmarek
- członek komisji, przedstawiciel podmiotu,
który utworzył zakład
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8. lek. Robert Krawczyk
- członek komisji, Dyrektor Samodzielnego
Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego
9. Prof. dr hab. med. Maria BorszewskaKornacka
- członek komisji, przedstawiciel Rady
Społecznej Samodzielnego Publicznego
Dziecięcego Szpitala Klinicznego
10. Dr med. Hanna Szymanik-Grzelak
- członek komisji, przedstawiciel Organizacji
Związkowych działających w Samodzielnym
Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym

lipiec–sierpień 2014 r.

11. Prof. dr hab. med. Rafał Paluszkiewicz
- członek komisji, przedstawiciel Rady
Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
12. Hanna Kolasa
- członek komisji, przedstawiciel Rady
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Warszawie
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prof. dr hab. Marek Krawczyk
Rektor WUM

Poz. 99
Zarządzenie nr 57/2014
Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 19 sierpnia 2014 r.
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania
konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Samodzielnego Publicznego
Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie.
Na podstawie:
- art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej (tekst
jedn. Dz. U. z 2013 poz. 217, z późn.zm.)
- § 3 ust. 1 i § 10 pkt 2 rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r.
w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze
w podmiocie leczniczym niebędącym
przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012, poz. 182)
oraz
- § 54 ust. 5 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
zarządza się, co następuje:
§ 1.
Powołuje się Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Samodzielnego
Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego
w Warszawie w składzie:
1. Prof. dr hab. med. Sławomir Nazarewski
- Przewodniczący Komisji, przedstawiciel
podmiotu, który utworzył zakład
2. Prof. dr hab. med. Marek Kulus
- członek komisji, przedstawiciel Rektora
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
3. Prof. dr hab. med. Anna Kamińska
- członek komisji, przedstawiciel podmiotu,
który utworzył zakład
4. Prof. dr hab. med. Grzegorz Opolski
- członek komisji, przedstawiciel podmiotu,
który utworzył zakład

5. Prof. dr hab. med. Wiesław Jedrzejczak
- członek komisji, przedstawiciel podmiotu,
który utworzył zakład
6. Prof. dr hab. med. Zbigniew Gałązka
- członek komisji, przedstawiciel podmiotu,
który utworzył zakład
7. Mgr inż. Ewa Kaczmarek
- członek komisji, przedstawiciel podmiotu,
który utworzył zakład
8. Mgr Ewa Marzena Pełszyńska
- członek komisji, Dyrektor Samodzielnego
Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego
9. Prof. dr hab. med. Piotr Pruszczyk
- członek komisji, przedstawiciel Rady
Społecznej Samodzielnego Publicznego
Centralnego Szpitala Klinicznego
10. Dr Marta Starczewska
- członek komisji, przedstawiciel Organizacji
Związkowych Samodzielnego Publicznego
Centralnego Szpitala Klinicznego
11. Prof. Romuald Krajewski- członek komisji,
przedstawiciel Rady Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie
12. Hanna Kolasa
- członek komisji, przedstawiciel Rady
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Warszawie
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prof. dr hab. Marek Krawczyk
Rektor WUM
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Poz. 100
ZARZĄDZENIE NR 58/2014
REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
z dnia 27 sierpnia 2014 r.
w sprawie realizacji projektu „Optymalizacja terapii przeciwbólowej – wdrożenie nowego,
złożonego preparatu przeciwbólowego”
Na podstawie § 54 ust. 5 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w związku
z § 29 ust. 1 „Regulaminu Realizacji Projektów
w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym”,
w brzmieniu wprowadzonym Zarządzeniem
Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Nr 3/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r., zarządza się, co następuje:
§ 1.
Na stanowisko Kierownika Projektu powołuje się
od dnia 1 września 2014 r. Panią dr hab. Magdalenę Bujalską-Zadrożny.

§ 2.
Uchyla się § 2 zarządzenia nr 27/2013 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu „Optymalizacja terapii
przeciwbólowej – wdrożenie nowego, złożonego
preparatu przeciwbólowego”.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prof. dr hab. Marek Krawczyk
Rektor WUM

Poz. 101
ZARZĄDZENIE NR 59/2014
REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
z dnia 28 sierpnia 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Mieszkańców Domów Studenckich
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Na podstawie § 54 ust. 5 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zarządza się,
co następuje:
§1
W zarządzeniu Nr 49/2007 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 30 sierpnia
2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu
mieszkańców domów studenckich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zmienionego
zarządzeniem 61/2007 Rektora Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego z dnia 19 października 2007 r. oraz zarządzeniem 47/2008 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 24 kwietnia 2008 r. wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 zatytułowanym „Regulamin
mieszkańców domów studenckich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”, w następującym brzmieniu:

1) §23 ust. 1 Regulaminu mieszkańców domów studenckich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego otrzymuje następujące
brzmienie:
„1. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest
do okazania w portierni dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego
tożsamość. Dowodu osobistego lub innego dokumentu nie wolno zatrzymywać.”
§ 2.
Pozostałe postanowienia pozostają bez zmian.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prof. dr hab. Marek Krawczyk
Rektor WUM
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Poz. 102
ZARZĄDZENIE NR 60/2014
REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
z dnia 28 sierpnia 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ochrony danych osobowych i baz danych przetwarzanych
tradycyjnie i w systemach informatycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Na podstawie § 54 ust. 5 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zarządza się,
co następuje:
§1
W zarządzeniu Nr 78/2007 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia
14 grudnia 2007 r. w sprawie ochrony danych
osobowych i baz danych przetwarzanych tradycyjnie i w systemach informatycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zmienionego
zarządzeniem 22/2009 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 11 marca
2009 r. wprowadza się zmiany w załączniku
nr 3 zatytułowanym „Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych”, w następującym
brzmieniu:

W §18 Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych
osobowych dodaje się ust. 4 w następującym
brzmieniu:
„4. Dane osobowe przetwarzane w systemie
przechowywane są nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania tych
danych. W każdym przypadku gdy cel przetwarzania danych osobowych został osiągnięty
dane te podlegają niezwłocznemu usunięciu.”
§ 2.
Pozostałe postanowienia pozostają bez zmian.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prof. dr hab. Marek Krawczyk
Rektor WUM
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