
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 101/ 2018 Rektora WUM
z dnia 21.09.2018 r.

Regulamin obowiązkowych badań lekarskich i szczepień dla 
kandydatów na studia oraz studentów Warszawskiego Uniwersytetu

Medycznego

Podstawa prawna:
1) ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi ( Dz. U. z 2018 r, poz. 151 jt.). dalej zwana „Ustawą”,
2) ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j Dz. U. z 2018 r, 

poz. 1541 ze zm.),
3) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych ( Dz. U. z 2016 r, poz. 1793),
4) ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2018 r, poz. 1155 j.t.) 

oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy (Dz. U. z 2014r, poz. 1144 z późn. zm.),
5) ustawa o repatriacji z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 609),
6) ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach ( Dz. U. 2017 r. , poz. 2206 j.t.),
7) komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie programu szczepień ochronnych 

- wydawany co roku.

§1.

1. Kandydaci na studia i studenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zwanego dalej 
„Uczelnią”, są zobowiązani do zapoznania się z ulotką informacyjną - „Jak zapobiegać chorobom 
zakaźnym w trakcie studiów medycznych” ( załącznik nr 3 do Zarządzenia) oraz wykonywania 
obowiązkowych badań lekarskich oraz szczepień.

2. Kandydaci na studia zobowiązani są do wykonania badania wstępnego z zakresu medycyny pracy.
3. Studenci zobowiązani są do wykonania:

1) badania okresowego z zakresu medycyny pracy po upływie terminu ważności badania 
wstępnego,

2) badania sanitarno-epidemiologicznego na nosicielstwo Salmonella- Shigella w trakcie I roku 
studiów ( do 31 maja ), o ile nie zostało wykonane przed rozpoczęciem studiów (gdy 
dotyczy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do Zarządzenia),

3) szczepienia przeciw WZW typu B w trakcie l roku studiów ( do 31 maja), o ile nie zostało 
wykonane przed rozpoczęciem studiów.

4. Studenci kierunku ratownictwo medyczne zobowiązani są do dostarczenia poświadczenia 
wykonania szczepienia przeciw tężcowi.

§2.

1. Kandydaci na studia wykonują wstępne badanie z zakresu medycyny pracy na podstawie 
skierowań wydawanych przez wydziałowe/oddziałowe komisje rekrutacyjne, zwane dalej 
„komisjami”.

2. Studenci, studiujący w języku polskim, aby wykonać okresowe badanie z zakresu medycyny 
pracy oraz pozostałe obowiązkowe badania i szczepienia, powinni zgłosić się do Biura Spraw 
Studenckich po skierowanie :
1) studenci I roku studiów:

a) badanie dla celów sanitarno-epidemiologicznych na nosicielstwo 
Salmonella-Shigella (zgodnie z załącznikiem nr 5 do Zarządzenia),

b) badanie z zakresu medycyny pracy, jeżeli badanie nie zostało wykonane w procesie 
rekrutacji,



c) szczepienie przeciw WZW typu B - dotyczy studentów, którzy nie byli szczepieni.
2) studenci pozostałych lat:

a) badanie dla celów sanitarno-epidemiologicznych na nosicielstwo 
Salmonella-Shigella, jeżeli nie wykonali go na pierwszym roku ( zgodnie z 
załącznikiem nr 5 do Zarządzenia),

b) badanie okresowe z zakresu medycyny pracy, po upływie terminu ważności 
zaświadczenia o wykonaniu badania wstępnego, złożonego do właściwej komisji lub 
po upływie terminu ważności badania okresowego,

c) szczepienie przeciw WZW typu B - dotyczy studentów, którzy nie byli szczepieni.
3. Skierowania, o których mowa w ust. 2 i 6 są ważne 30 dni od dnia ich wystawienia. W przypadku 

uzasadnionym zdarzeniem losowym uniemożliwiającym ich wykorzystanie w tym terminie, 
skierowania mogą zostać wydane ponownie.

4. Skierowania na kolejne badanie okresowe będą wydawane na 30 dni przed upływem terminu 
ważności zaświadczenia z zakresu medycyny pracy.

5. Studentom, którzy z uzasadnionych przyczyn losowych nie wykonali obowiązkowych badań 
i szczepień w trakcie pierwszego roku studiów, skierowania na badanie 
sanitarno-epidemiologiczne i szczepienie przeciw WZW typu B wydawane będą do czasu 
ukończenia studiów.

6. Studentom oddziałów nauczania w języku angielskim, zwanego dalej „Oddziałem ED”, 
skierowania na badania i szczepienia wydaje dziekanat właściwy dla danego oddziału.

§3.

1. Studenci samodzielnie wybierają zakłady opieki zdrowotnej, w których wykonają obowiązkowe 
badania i szczepienia ( WZW t. B, badanie dla celów sanitarno-epidemiologicznych).

2. Miejsce wykonania wstępnego i okresowego bezpłatnego badania z zakresu medycyny pracy,
na podstawie skierowania z Uczelni, studenci wybierają z listy przychodni przekazanej przez 
Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy. Lista przychodni dostępna jest na stronie 
internetowej Biura Spraw Studenckich www.bss.wum.edu.pl oraz na stronie internetowej 
Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy www.mwomp.pl.

3. Oryginały zaświadczeń o wykonanym badaniu z zakresu medycyny pracy kandydaci na studia 
przekazują do właściwej komisji rekrutacyjnej, natomiast studenci do właściwego dziekanatu.

4. Niezwłocznie po wykonaniu obowiązkowych badań na nosicielstwo Salmonella- Shigella oraz 
szczepień przeciw WZW typu B, kopie zaświadczeń o ich wykonaniu studenci są zobowiązani 
dostarczyć do:
1) Biura Spraw Studenckich - studenci studiujący w języku polskim,
2) Dziekanatu właściwego oddziału ED - studenci studiujący w języku angielskim.

5. Studenci, którzy przed rozpoczęciem studiów mają wykonane badanie 
sanitarno-epidemiologiczne, szczepienie WZW typu B oraz szczepienie przeciw tężcowi ( tylko 
studenci kierunku ratownictwo medyczne), nie wykonują wymienionych badań i szczepień 
ponownie. Po immatrykulacji, studenci zobowiązani są dostarczyć kopie zaświadczeń
o wykonaniu ww. badań i szczepień do:
1) Biura Spraw Studenckich - studenci studiujący w języku polskim,
2) Dziekanatu Oddziału ED - studenci studiujący w języku angielskim.

6. Studenci, którzy posiadają zaświadczenia z wykonania badań lekarskich i szczepień wystawione 
w języku innym niż polski, mają obowiązek przetłumaczyć wyniki wymaganych przez Uczelnię 
badań i szczepień u tłumacza przysięgłego i dostarczyć kserokopie zaświadczenia wraz
z oryginałem tłumaczeń przysięgłych.

7. Uczelnia nie zwraca kosztów badań, o których mowa w ust. 5.

http://www.bss.wum.edu.pl
http://www.mwomp.pl/


§ 4 .

1. Brak ważnych zaświadczeń o wykonaniu obowiązkowych badań lekarskich i szczepień skutkuje 
niedopuszczeniem studenta do zajęć dydaktycznych i praktyk zawodowych.

2. Dziekan właściwego wydziału podejmuje decyzje dotyczące możliwości przystąpienia studenta do 
zajęć w związku z niewykonaniem lub niedostarczeniem przez studenta obowiązkowych badań 
lekarskich i szczepień,

3. W przypadku gdy przedstawione wyniki badań budzą wątpliwości co do ryzyka przeniesienia przez 
studenta zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby, dziekan może zażądać od studenta 
przedstawienia orzeczenia lekarza medycyny pracy. Do czasu przedstawienia orzeczenia lekarza 
medycyny pracy student może zostać odsunięty od uczestnictwa w zajęciach, w szczególności w 
zajęciach praktycznych, do czasu ustalenia orzeczeniem lekarza medycyny pracy, czy stan 
zdrowia studenta nie jest przeciwskazaniem do udziału w zajęciach na uczelni medycznej. 
Student, u którego orzeczono czasowe lub trwałe przeciwwskazania do wykonywania prac, przy 
wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne 
osoby, nie może wykonywać tych prac. W takim przypadku dziekan, na podstawie art. 10 ust. 1 
Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 
ludzi ( Dz. U. 2018 r, poz. 151 z póżn. zm.) niezwłocznie odsuwa studenta od wykonywania zajęć 
praktycznych.

4. Dziekan w każdym czasie trwania studiów jest uprawniony do zażądania od studenta powtórzenia 
obowiązkowych badań lekarskich lub przedstawienia orzeczenia lekarza medycyny pracy jeżeli 
istnieją wątpliwości co do stanu zdrowia studenta wskazującego na czasowe lub trwałe 
przeciwskazania do odbywania studiów na uczelni medycznej ze względu na istnienie 
uzasadnionej obawy możliwości przeniesienia przez studenta zakażenia lub choroby zakaźnej na 
inne osoby.

§5.

1. Studenci nieposiadający obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -  strony umowy o 
Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, mają możliwość 
dobrowolnego zawarcia umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług 
zdrowotnych. Składki miesięczne określone w powyższej umowie są opłacane:
1) samodzielnie przez studentów z własnych środków, jeżeli nie są cudzoziemcami 

pochodzenia polskiego w świetle przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji 
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 609) zwanej dalej „ustawą o repatriacji”,

2) przez Uczelnię, jeżeli są cudzoziemcami pochodzenia polskiego w świetle przepisów 
ustawy o repatriacji.

2. Studenci, o których mowa w ust. 1 pkt 2 po zawarciu umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia 
wypełniają wniosek do ZUS, który w ciągu 7 dni od zawarcia umowy składają do :
1) Biura Spraw Studenckich - studenci studiujący w języku polskim,
2) Dziekanatu właściwego oddziału ED - studenci studiujący w języku angielskim.

3. Studenci, o których mowa w ust. 1, pkt. 2, którzy zawarli umowę z NFZ, mają obowiązek ją 
rozwiązać: po ukończeniu studiów, skreśleniu z listy studentów, rezygnacji ze studiów, 
wcześniejszym ukończeniu studiów, nabyciu uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego 
tytułu.


