
ZARZĄDZENIE Nr 116/2018 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 28 września 2018 r. 

 
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie organizacji zajęć i zaliczeń 

wychowania fizycznego w Uniwersytecie Wrocławskim 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2183, z późn. zm.), zarządza się co 

następuje: 

§ 1. W Regulaminie organizacji zajęć i zaliczeń wychowania fizycznego  

w Uniwersytecie Wrocławskim stanowiącym Załącznik do zarządzenia Nr 98/2017 Rektora 

Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 września 2017 r. wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w § 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – nieodpłatne zajęcia dla osób  

z częściowymi ograniczeniami zdrowotnymi w ramach których 

realizowane są ćwiczenia  ruchowe, usprawniające lub ćwiczenia 

relaksacyjno-oddechowe, w zależności od typu ograniczenia zdrowotnego 

oraz zaleceń lekarza;”; 

 

2) w § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Student posiadający częściowe ograniczenia zdrowotne realizuje WF  

w ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych przy uwzględnieniu typu 

ograniczenia oraz zaleceń lekarza.”. 

 

§ 2. Załącznik do Regulaminu organizacji zajęć i zaliczeń wychowania fizycznego  

w Uniwersytecie Wrocławskim otrzymuje brzmienie Załącznika do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 

spraw nauczania. 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 października 

2018 r. 

 

 

 

 

 

prof. dr hab. Adam Jezierski 

R E K T O R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 
do zarządzenia Nr 116/2018 
 z dnia 28 września 2018 r. 

Załącznik 

do Regulaminu 

 
                                                    

...............................................                                  ..................................... 
       (pieczątka zakładu opieki zdrowotnej)                               (miejsce i data wystawienia zaświadczenia) 

 

 

Zaświadczenie lekarskie 

 

Stan zdrowia Pana/i 

 

......................................................................................................................... 
(imię i nazwisko studenta, nr albumu) 

 
umożliwia udział w: 

ćwiczeniach korekcyjno-kompensacyjnych* 

ćwiczeniach relaksacyjno-oddechowych* 

 
wyklucza udział w ćwiczeniach ruchowych w ramach zajęć 

wychowania fizycznego organizowanych w Uniwersytecie 

Wrocławskim w okresie*: 

 

semestru............................... w roku akademickim ............/.............,* 
(zimowy/letni) 

 

roku akademickiego .................../..................., * 

 

całego okresu studiów*. 

 

                ........…………………………………………………. 
(pieczątka i podpis lekarza/przewodniczącego komisji 

lekarskiej 
 

 
 
 

* Właściwe zaznaczyć wstawiając znak „X”. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Niniejsze zaświadczenie student składa u Kierownika lub Zastępcy Kierownika 

Uniwersyteckiego Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu 
Wrocław,  ul. Przesmyckiego 10 pok. B. 

 
 
 

przyjąłem/przyjęłam do wiadomości 
 

 

 
 

               kierunek studiów/rok/nr albumu                                            data i podpis studenta 


