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ZARZĄDZENIE Nr 025/03/2015 

Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 
z dnia 30 marca 2015 r. 

 
w sprawie powołania Biura ds. osób niepełnosprawnych 

 
Na podstawie § 18, ust. 2, pkt 2 oraz § 5 pkt 12 Statutu Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, z 
dniem 01 kwietnia 2015 roku powołuje się Biuro ds. osób niepełnosprawnych, zwane dalej 
Biurem, w składzie: 

1) pełnomocnik rektora ds. osób niepełnosprawnych – przewodniczący; 
2) dyrektor Centrum Spraw Studenckich – zastępca przewodniczącego; 
3) prodziekani wydziałów w: odpowiedzialni za sprawy studenckie – członkowie; 
4) po jednym przedstawicielu Rad Studentów wydziałów w: Bartoszycach, Gdańsku, Gi-

życku, Gliwicach oraz Poznaniu delegowani przez dziekanów wydziałów – członko-
wie; 

5) kierownik Akademickiego Biura Karier i Rozwoju – sekretarz. 

1. Do zadań Biura należy podejmowanie działań zmierzających do: 
1) podejmowanie działań zmierzających do likwidacji w uczelni barier uniemożliwiają-

cych osobom niepełnosprawnym udział w procesie kształcenia; 
2) zapewnienia pomocy technicznej lub usług specjalistycznych, podnoszących nieza-

leżność studentów niepełnosprawnych lub przewlekle chorych; 
3) prowadzenie w środowisku akcji promocyjnej w celu pozyskania kandydatów na stu-

dia posiadających określony stopień niepełnosprawności; 
4) kształtowanie postaw środowiska akademickiego wobec osób niepełnosprawnych; 
5) działanie na rzecz dostosowywania budynków i terenu uczelni dla osób z niepełno-

sprawnością narządu ruchu; 
6) bieżąca obsługa studentów i kandydatów niepełnosprawnych; 
7) koordynacja transportu dla osób z niepełnosprawnością ruchu; 
8) organizowanie stanowisk komputerowych i innych rozwiązań technicznych dla stu-

dentów niepełnosprawnych; 
9) gromadzenie i weryfikacja dokumentacji dotyczącej niepełnosprawnych studentów; 
10) udzielanie pomocy pracownikom prowadzącym zajęcia dydaktyczne, w których biorą 

udział studenci z niepełnosprawnością; 
11) udziela wyjaśnień i wsparcia osobom niepełnosprawnym w zakresie spraw objętych 

obowiązkami Biura; 
12) organizowanie obozów rehabilitacyjno - leczniczych i rekreacyjno - wypoczynkowych 

dla studentów niepełnosprawnych; 
13) ewidencja i rozliczenie środków finansowych pozyskanych na działalność dla osób 

niepełnosprawnych; 
14) inne zadanie zlecone przez prorektora odpowiedzialnego za sprawy studenckie oraz 

przez pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych, zgodne z przeznaczeniem dotacji. 

2. Do korzystania z usług Biura uprawnione są: 
1) osoby niepełnosprawne w  rozumieniu ustawy o  rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 
123, poz. 776 z późn. zm.); 

2) osoby przewlekle chore lub niezdolne do pełnego uczestnictwa w zajęciach w trybie 
standardowym, ale nieposiadające orzeczonego stopnia niesprawności oraz osoby, 
których niezdolność do pełnego uczestnictwa w zajęciach spowodowana jest nagłą 
chorobą lub utratą sprawności z powodu wypadku, ale charakter tej niezdolności jest 
czasowy. 
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3. Korzystanie z usług Biura wymaga uprzedniej rejestracji. Osoby ubiegające się 
o korzystanie z usług Biura obowiązane są do wypełnienia kwestionariusza rejestracyj-
nego według Załącznika nr 1 i złożenia u Sekretarza Biura odpowiedniej dokumentacji 
medycznej dotyczącej choroby lub niepełnosprawności. W szczególności osoby 
z orzeczonym stopniem niepełnosprawności obowiązane są złożyć kopię orzeczenia po-
twierdzoną za zgodność z oryginałem przez Sekretarza Biura. 

4. Biuro może, za zgodą osoby niepełnosprawnej, udzieloną w formie pisemnej, reprezen-
tować osobę zarejestrowaną we wszystkich sprawach wchodzących w zakres działania 
Biura. 

5. Jeśli Biuro uzna przedstawioną dokumentację za niewystarczającą do rozpatrzenia wnio-
sku osoby niepełnosprawnej, zwróci się o uzupełnienie dokumentacji lub odbycie wizyty u 
wskazanego przez Biuro lekarza lub konsultanta. 

6. Dokumenty składane do Biura, potwierdzające stan zdrowia osoby wnioskującej, nie mo-
gą być wystawione wcześniej niż 90 dni przed ich złożeniem do Biura, z wyłączeniem 
orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. 

7. W przypadku, gdy przedstawiona dokumentacja nie ma charakteru stałego, osoba nie-
pełnosprawna lub przewlekle chora ubiegająca się lub korzystająca z pomocy Biura jest 
obowiązana do uaktualniania dokumentacji na każde żądanie Biura. 

8. Jeśli zgromadzona dokumentacja oraz przeprowadzone konsultacje nie potwierdzają 
związku pomiędzy stanem zdrowia studenta, a trudnościami w realizacji programu stu-
diów, Biuro odmawia udzielenia lub kontynuowania pomocy w konkretnej sprawie. Od-
mowa udzielana jest w formie pisemnej. Od odmowy przysługuje odwołanie do prorekto-
ra właściwego ds. studenckich w terminie 14 dni od daty doręczenia pisma. 

9. Dokumentacja medyczna złożona w Biurze jest objęta ochroną zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926). 

10. Odpowiedzialnym za wdrożenie oraz nadzór nad realizacją postanowień niniejszego za-
rządzenia czyni się prorektora ds. strategii. 

11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Załączniki nr 1. Kwestionariusz rejestracyjny- 3 strony. 
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dr Andrzej Zduniak 
Wykonano w 6 egz.: 
Egz. nr 1 – Biuro rektora - a/a 
Egz. nr 2 – Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach 
Egz. nr 4 – Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku 
Egz. nr 3 – Wydział Nauk Społecznych w Giżycku 
Egz. nr 5 – Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach 
Egz. nr 6 – Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu 


