
Zarządzenie 

Rektora Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 

Nr 16/2005 

z dnia 28 września 2005 r. 

(tekst jednolity) 

w sprawie szczegółowych zasad zaliczania oraz zwolnień z zajęć wychowania fizycznego 

w przypadkach czasowej oraz trwałej niezdolności studenta do uczestniczenia w 

zajęciach wychowania fizycznego z uwagi na stan zdrowia 

 

Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 10 Statutu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza 

Modrzewskiego zarządza się, co następuje: 

§ 1 

1. Student może otrzymać zaliczenie z zajęć wychowania fizycznego na koniec semestru, 

jeżeli uczestniczył w  zajęciach co najmniej 8 razy. 

2. W przypadku niezdolności do uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego z 

przyczyn zdrowotnych przez czas uniemożliwiający zaliczenie przedmiotu w terminie 

wynikającym z planu i harmonogramu zajęć, student przedkłada prowadzącemu zajęcia 

zaświadczenie  lekarskie o: 

1)  trwałej niezdolności studenta do uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego, 

2) czasowej niezdolności studenta do uczestniczenia w zajęciach  wychowania 

fizycznego, 

3) potrzebie skierowania studenta na zajęcia wychowania fizycznego o zmniejszonej 

intensywności. 

3. . Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, wydaje komisja lekarska działająca przy 

Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „SCANMED MULTIMEDIS” oddział  w 

Krakowie, ul. Herlinga – Grudzińskiego 1. 



§ 2 

W przypadku, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, dziekan na wniosek studenta zwalnia go z 

obowiązku zaliczenia zajęć wychowania fizycznego. 

§ 3 

1. W przypadku, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, dziekan działając na wniosek studenta 

może: 

1) przyznać studentowi indywidualny plan i program studiów, polegający na 

przeniesieniu  zajęć z wychowania fizycznego na wyższy semestr lub rok studiów,  

2) wyznaczyć studentowi dodatkowy termin do zaliczenia zajęć z wychowania 

fizycznego (wpis warunkowy krótkoterminowy), 

3) skierować studenta  na powtarzanie przedmiotu.  

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, student załącza: 

1) kserokopię  zaświadczenia wydanego przez komisję lekarską, 

2) opinię Kierownika Studium Wychowania Fizycznego. 

3. Dziekan podejmując decyzję, o której mowa w ust. 1, bierze pod uwagę: 

1) okres na który zostało udzielone zwolnienie lekarskie, 

2) możliwość uzupełnienia przez studenta brakujących zajęć wychowania fizycznego, 

3) ilość zajęć wychowania fizycznego w których student uczestniczył, 

4) opinię Kierownika Studium Wychowania Fizycznego. 

4. Decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie może być wydana po upływie dwóch miesięcy 

od rozpoczęcia semestru. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2005 r. 

Rektor 

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 

Prof. dr hab. Jerzy Malec 


