
Zarządzenie nr 77/2021                                    

 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej  

im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie 

                                          z dnia 27 października 2021 roku 
 

w sprawie: określenia uprawnień osób z niepełnosprawnością w Państwowej Uczelni 

Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie 

 

Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 478),  § 37 ust. 2 pkt 2 Statutu 

Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, Regulaminu 

Studiów Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie oraz  

ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.) 

zarządzam,  co następuje:  

§ 1 

1. Opiekę nad studentami z niepełnosprawnością sprawuje Pełnomocnik Rektora ds. Osób 

Niepełnosprawnych  funkcjonujący w ramach Uczelni.  Biuro Pełnomocnika  

odpowiedzialnego za sprawy studenckie zgodnie z zakresem działalności znajduje się 

w Budynku Głównym Uczelni ul. Narutowicza 9 pok. nr 201. 

2. Obsługę administracyjną studentów prowadzą dziekanaty wydziałów i odpowiednie 

jednostki administracyjne Uczelni.  

3. Student ma prawo do  wyrównania szans w dostępie do pełnego udziału w procesie 

kształcenia  z uwzględnieniem stopnia i charakteru jego niepełnosprawności. 

4. Dziekan może wyrazić zgodę na realizację studiów z uwzględnieniem indywidualnego 

planu studiów w odniesieniu do osoby z niepełnosprawnością.  

5. Student z niepełnosprawnością w uzasadnionych przypadkach może za zgodą 

prowadzącego zajęcia wykonywać notatki z zajęć na własny użytek w formie 

alternatywnej tzn. poprzez nagrywanie zajęć, robienie zdjęć, jak również może 

otrzymać materiały dotyczące zajęć od prowadzącego, może również korzystać z 

innych urządzeń lub pomocy asystenta osoby z niepełnosprawnością, robiącej notatki. 

6. Student z niepełnosprawnością w uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze 

względów zdrowotnych lub organizacyjnych, może po wcześniejszym uzgodnieniu 

tego z prowadzącym zajęcia zmienić grupę ćwiczeniową, laboratoryjną, seminaryjną, 

lub innych zajęć. 

7. Student z niepełnosprawnością w uzasadnionych przypadkach, w zależności od stopnia 

niepełnosprawności, najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej w 

uzgodnieniu z egzaminatorem, może ubiegać się o: 

1) dostosowanie terminu egzaminu w zależności od rodzaju i stopnia 

niepełnosprawności do jego potrzeb, po wcześniejszym zgłoszeniu takiego faktu, 

2) zmianę formy egzaminu z pisemnego na ustny lub odwrotnie, 

3) zdawanie egzaminu na arkuszu egzaminacyjnym w formie dostosowanej do stopnia 

niepełnosprawności (np. z powiększoną czcionką w przypadku osób słabo widzących) 

po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby. 

8. W egzaminach mogą uczestniczyć tłumacze języka migowego, a także asystenci osób z 

niepełnosprawnością ruchowo. Osoba pomagająca studentowi z niepełnosprawnością 

powinna mieć zgodę prorektora na uczestniczenie w egzaminach. Prowadzący zajęcia 

ma prawo odmówić udziału asystenta osoby z niepełnosprawnością w egzaminie w 

sytuacji, gdy jest nią osoba merytorycznie bądź zawodowo związana z przedmiotem, z 

którego student zdaje egzamin. 



9. Student  z niepełnosprawnością ma możliwość skorzystania ze wsparcia asystenta. 

Zainteresowany taką pomocą student samodzielnie wskazuje osobę, która będzie pełnić 

tę rolę. Najkorzystniej jest, gdy osobą taką jest kolega lub koleżanka studiująca na tym 

samym kierunku – nie jest to jednak wymóg konieczny. Asystent wskazany przez 

osobę z niepełnosprawnością zawiera umowę zlecenia z Uczelnią. Pomagający asystent 

jest wynagradzany co miesiąc na podstawie przedłożonej Ewidencji liczby 

zrealizowanych godzin pomocy świadczonej osobie niepełnosprawnej,  ustalonej 

uprzednio w porozumieniu z Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych. 

10. Asystent może wspomagać studenta z niepełnosprawnością w zależności od rodzajów 

niepełnosprawności, a w szczególności w zakresie: 

1) pomocy w dotarciu na Uczelnię, w przypadku niepełnosprawności ruchowej, 

wsparcie w robieniu podstawowych, bieżących zakupów,  

2) sporządzania notatek, zdalnego tworzenia notatek, udostępniania materiałów 

dydaktycznych, 

3) pomocy w przemieszczaniu się po Uczelni, do windy, toalety,   

4) udzielania wsparcia umożliwiającego dostęp do specjalistycznych pomieszczeń np. 

biblioteka, zajęcia z wychowania fizycznego, laboratoria, praktyki zawodowe, 

5) udostępniania materiałów dydaktycznych, 

11. Uczelnia dysponuje  pokojami przystosowanymi w Domu Studenta, które spełniają 

wymogi dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, począwszy 

od odpowiedniej powierzchni manewrowej, poprzez przystosowanie łazienki z toaletą. 

Przed DS znajduje się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. 

12. Student z niepełnosprawnością może korzystać z konsultacji psychologicznych, które 

zmierzają do lepszego rozpoznania preferencje i predyspozycji osoby z 

niepełnosprawnością  w zakresie efektywnego uczenia się oraz wypracowania 

odpowiedniej do jego potrzeb metody opanowywania materiału studiów. Konsultacje 

służą również wsparciu w radzeniu sobie ze stresem w sytuacjach egzaminacyjnych, w 

wypadku zaległości w studiach, a także w innych sytuacjach życiowych na Uczelni i 

poza nią. 

13. Student z niepełnosprawnością  może skorzystać ze wsparcia w Bibliotece Uczelnianej, 

która  adaptuje materiały dydaktyczne do potrzeb osób z niepełnosprawnością np. słabo 

widzących.  Biblioteka umożliwia korzystanie ze specjalistycznego sprzętu 

ułatwiającego korzystanie z zasobów Biblioteki. 

14. Student w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności  jest uprawniony na 

zajęciach z wychowania fizycznego do indywidualnej organizacji i doboru rodzajów 

zajęć i ćwiczeń. Może uczestniczyć w alternatywnych formach zajęć z wychowania 

fizycznego. Może korzystać z dodatkowych specjalistycznych zajęć poza planem 

studiów. 

15. Formą wsparcia dostępną dla studentów Uczelni jest również stypendium dla osób z 

niepełnosprawnością. 

§ 2  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor 

Dr inż. Grzegorz Koc 


