
Strona 1 z 14 

 

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA 
z siedzibą w Poznaniu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN BIURA  

DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZNAŃ 

 

2021 



Strona 2 z 14 

 
1. Celem działalności Biura ds. osób niepełnosprawnych, zwanego dalej BON, należy zapew-

nienie osobom ze szczególnymi potrzebami, zwłaszcza osobom z niepełnosprawnościami, 
warunków do pełnego uczestnictwa w życiu Uczelni i społeczności Uczelni, w tym: rekruta-
cji, kształceniu, prowadzeniu badań naukowych, wydarzeniach kulturalnych i sportowych 
oraz zatrudnieniu. 

2. Akty prawne mające zastosowanie, w szczególności: 
1) Konstytucja RP, 
2) Konwencja o prawach osób z niepełnosprawnościami, 
3) Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 
4) Ustawa o dostępności cyfrowej, 
5) Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 
6) Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-

nych, 
7) Ustawa Prawo budowlane i akty wykonawcze, 
8) Dyrektywa w sprawie wymogów dostępności produktów i usług, 
9) Karta Praw Osób Niepełnosprawnych. 

3. W skład Biura ds. osób niepełnosprawnych wchodzą: 
1) Pełnomocnik rektora ds. osób niepełnosprawnych – przewodniczący; 
2) Kierownik akademickiego biura karier – zastępca przewodniczącego; 
3) Specjalista ds. ewidencji – sekretarz; 
4) Kierownicy dziekanatów – członkowie; 
5) Po jednym przedstawicielu studentów wydziałów zarejestrowanych w BON – członko-

wie; 
6) Powoływany w przypadku konieczności konsultant do spraw niepełnosprawności da-

nego rodzaju. 
4. Zasady: 

1) Godność, autonomia, niezależność, podmiotowość, 
2) Równość, 
3) Pełny udział w życiu Uczelni i społeczności Uczelni na zasadach równości z innymi 

osobami: 
a) Zgodnie z zasadą godności – autonomia decyzji o ujawnieniu się, 
b) Ograniczenie dostępu do danych szczególnych, 

4) Prawo do rzetelnej i pełnej informacji, 
5) Prawo do kształcenia, 
6) Prawo do prowadzenia badań naukowych, 
7) Prawo do zatrudnienia, 
8) Prawo do bycia partnerem dla Uczelni w wypracowywaniu rozwiązań (prawo do współ-

uczestniczenia w wypracowywaniu rozwiązań umożliwiających pełny udział w życiu 
Uczelni i społeczności Uczelni), 

9) Zapewnienie dostępności, 
10) Stosowanie projektowania uniwersalnego, a w szczególnych i uzasadnionych przy-

padkach, gdy nie jest to możliwe – racjonalnych usprawnień - dotyczy warunków i form 
kształcenia, prowadzenia badań naukowych, zatrudnienia itp., 

11) Prawo do ciągłości i jakości wsparcia podczas kształcenia, prowadzenia badań nau-
kowych, zatrudnienia itp. 

12) Równe szanse i równe obowiązki. 
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5. Zadania BON-u: 

1) Realizacja usług o charakterze ogólnym, 
2) Przyznawanie osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnospraw-

nościami, uprawnień dotyczących pełnego udziału w życiu Uczelni i społeczności 
Uczelni oraz przyznawanie usług wynikających z tych uprawnień, 

3) Koordynacja i wsparcie realizacji przez jednostki Uczelni i prowadzących zajęcia ww. 
uprawnień i usług, niektóre usługi są realizowane bezpośrednio przez BON, 

4) Realizacja niektórych uprawnień i usług (bezpośrednio przez BON), 
5) Działania informacyjne zgodnie z Załącznikiem nr 1, 
6) Podnoszenie wiedzy i świadomości w zakresie osób ze szczególnymi potrzebami, w 

tym osób z niepełnosprawnościami zgodnie z Załącznikiem nr 2, 
7) Wsparcie Pełnomocnika Rektora ds. osób niepełnosprawnych w zakresie zapewniania 

dostępności zgodnie z Załącznikiem nr 3. 
6. Tryb przyznawania wsparcia: 

1) Udzielenie wsparcia jest odpowiedzią na szczególne potrzeby wynikające, między in-
nymi, ze stanu zdrowia, w tym niepełnosprawności. Sama niepełnosprawność nie jest 
asumptem do uruchomienia / wdrożenia wsparcia, 

2) Uczelnia (poprzez BON) potwierdza uprawnienia (prawa) osoby ze szczególnymi po-
trzebami (osoby z niepełnosprawnością) i przyznaje adekwatne usługi wsparcia. 
Osoba nie ubiega się o wsparcie, tylko oczekuje potwierdzenia jej / jego praw czło-
wieka, 

3) Sprawy uprawnień i usług można „załatwić” za jednym razem, nie trzeba o każde 
uprawnienie czy każdą usługę zabiegać z osobna. 

7. BON realizuje usługi o charakterze ogólnym, które jest dostępne dla każdej osoby i nie 
wymaga wcześniejszego przyznania, w tym następujące: 

1) Diagnoza potrzeb i potencjału osób ze szczególnymi potrzebami (w tym osób z nie-
pełnosprawnościami) – wspólnie z daną osobą, 

2) Partnerskie określanie uprawnień, koniecznych usług i ewentualnie planu wsparcia – 
wspólnie z daną osobą, 

3) Wydawanie zaświadczeń o przyznanych uprawnieniach i usługach, 
4) Bieżące konsultacje dla osób ze szczególnymi potrzebami (w tym osób z niepełno-

sprawnościami), 
5) Wyjaśnianie kadrze Uczelni konieczności i form zapewniania warunków do pełnego 

uczestnictwa w życiu Uczelni, 
6) Mediacja w sytuacjach konfliktowych na linii kadra Uczelni i osoba ze szczególnymi 

potrzebami (w tym osoba z niepełnosprawnością), 
7) Wsparcie w zakresie załatwiania spraw administracyjnych na Uczelni. 

8. BON przyznaje uprawnienia osobom ze szczególnymi potrzebami (w tym osobom z niepeł-
nosprawnościami) dotyczące pełnego udziału w życiu Uczelni oraz przyznaje usługi wyni-
kające z tych uprawnień. Uprawnienia i usługi wsparcia są realizowane przez jednostki 
Uczelni lub prowadzących zajęcia lub przez BON bezpośrednio. BON koordynuje i wspiera 
ich realizację przez jednostki Uczelni i prowadzących zajęcia. Na ww. uprawnienia i usługi 
wsparcia składają się, między innymi: 

1) Zapewnienie dostępności procesu dydaktycznego, 
2) Zapewnienie dostępności materiałów dydaktycznych, 
3) Wsparcie miękkie, w tym psychologiczne, 
4) Zapewnienie dostępności procesu przyjmowania na studia, w tym rekrutacji, 
5) Zapewnienie dostępności nauki języków obcych, 
6) Zapewnienie dostępności zajęć wychowania fizycznego, 
7) Zapewnienie dostępności prowadzenia badań naukowych, 
8) Usługi asystentów/ek (osobistych) osób z niepełnosprawnościami, 
9) Dostęp do technologii wspierających (assistive technologies), 
10) Usługi transportowe, 
11) Szczególne usługi wsparcia dla osób głuchych i słabosłyszących, 
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12) Szczególne usługi wsparcia dla osób niewidomych i słabowidzących, 
13) Szczególne usługi wsparcia dla osób ze spektrum autyzmu i osób z zespołem Asper-

gera, 
14) Inne usługi. 

 Powyższy katalog ma charakter otwarty. Szczegółowy opis ww. uprawnień i usług wsparcia 
znajduje się w Załączniku nr 2. 

9. Zgłaszanie szczególnych potrzeb podczas: 
1) Rejestracji w BON-ie. 
2) Rejestracja lub aktualizacja potrzeb może dotyczyć wszystkich potrzeb danej osoby 

lub wybranej potrzeby (wybranych potrzeb) - zgodnie z wolą tej osoby. 
3) Zgłaszanie potrzeb musi nastąpić z odpowiednim wyprzedzeniem, by umożliwić 

Uczelni ich zapewnienie w pożądanym czasie. 
10. Korzystanie z usług BON wymaga uprzedniej rejestracji. Osoby ubiegające się o korzysta-

nie z usług BON zobowiązane są do wypełnienia kwestionariusza rejestracyjnego według 
Załącznika nr 4 i złożenia u sekretarza lub przewodniczącego BON dokumentacji, o której 
mowa w ust. 14.  

11. Informowanie o przyznanych uprawnieniach lub usługach: 
1) Informowanie jednostek uczelni lub prowadzących zajęcia przez osoby uprawnione o 

przyznanych uprawnieniach lub usługach musi nastąpić z odpowiednim wyprzedze-
niem, by umożliwić Uczelni ich zapewnienie w pożądanym czasie. 

12. Określanie szczególnych potrzeb: 
1) Wspólnie – na zasadzie partnerstwa – przez zainteresowaną osobę i przewodniczą-

cego BON-u lub osobę wyznaczoną, (osoba może nie być świadoma możliwości i 
oferty BON-u) lub w szczególnych przypadkach przez ww. osoby i jednostkę Uczelni 
(jak Wydział); należy wskazać, w przypadku jakich usług i uprawnień z ust. 5 jaka 
konfiguracja zaangażowanych osób. 

2) Ustalenie okresu, którego dotyczą szczególne potrzeby - zgodnie z przewidywanym 
horyzontem czasowym występowania potrzeb i uczestniczenia w życiu Uczelni (na 
semestr / rok akademicki). 

13. Weryfikacja szczególnych potrzeb przez BON: 
1) Na podstawie: 

a) Dokumentacji dotyczącej stanu zdrowia lub innych dokumentów w przypadku 
szczególnych potrzeb nie wynikających ze stanu zdrowia. 
b) Wywiadu. 

2) Jeśli szczególne potrzeby są oczywiste (widoczne) – jak osoba niewidoma, osoba mi-
gająca, osoba na wózku itp. – to nie jest wymagana dokumentacja, wystarczy notatka 
służbowa. Osoba taka przy kolejnym kontakcie jest zobowiązana dostarczyć doku-
menty, o których mowa w pkt. 1. 

14. Dokumentacja – jaka, aktualność itp.: 
1) Rodzaje: 

a) Dokumenty potwierdzające niepełnosprawność jak orzeczenia. 
b) Inne dokumenty wydane na podstawie przepisów oświatowych. 
c) Dokumentacja medyczna – ale tylko w odniesieniu do stanu zdrowia, ale nie do 
potrzeb. 

2) Jeśli stan zdrowia może się polepszyć, to - co do zasady - dokumenty formalne, które 
mają określoną ważność, powinny być aktualne, a dokumentacja medyczna nie star-
sza niż (na przykład) 90 dni; jeśli nie ma perspektyw na polepszenie stanu zdrowia lub 
ta perspektywa jest odległa, to nie powinno się żądać aktualnych dokumentów formal-
nych ani niedawno przygotowanej “świeżej” dokumentacji medycznej. 

3) Jeśli niepełnosprawność / stan zdrowia (inne przyczyny szczególnych potrzeb) jest 
oczywista/y (widoczna/y) – jak osoba niewidoma, osoba migająca, osoba na wózku 
itp. – to nie jest wymagana dokumentacja, wystarczy notatka służbowa. Osoba taka 
przy kolejnym kontakcie jest zobowiązana dostarczyć jednak dokumenty, o których 
mowa w pkt. 1. 
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15. Przyznawanie uprawnień i usług - osoba może poprosić o zaświadczenie o potwierdzonych 
uprawnieniach i przyznanych usługach. Zaświadczenie nie zawiera (bezpośrednio) infor-
macji o stanie zdrowia. Zaświadczenie w USOS-ie (lub innym systemie informatycznym 
wykorzystywanym przez BON) i w wersji papierowej / wysłanej mailem. 

16. Procedura odwoławcza dotycząca decyzji w zakresie uprawnień i usług: 
1) Osoba ze szczególnymi potrzebami, w tym osoba z niepełnosprawnością, może zwró-

cić się do BON-u o wyjaśnienia dotyczące decyzji w zakresie uprawnień i usług. 
2) Pracownik/ca lub jednostka Uczelni może zwrócić się do BON-u o wyjaśnienia co do 

formy i zakresu przyznanych uprawnień lub usług osobie ze szczególnymi potrzebami. 
Wyjaśnienia nie mogą dotyczyć danych szczególnych, w szczególności przyczyn przy-
znanych uprawnień lub usług. 

3) Osoba ze szczególnymi potrzebami kwestionująca decyzję BON-u w zakresie upraw-
nień i usług ma prawo złożyć odwołanie do Rektora po wyczerpaniu procedury, o której 
mowa w pkt. 1. 

4) Pracownik/ca lub jednostka Uczelni kwestionujący/a decyzję BON-u w zakresie upraw-
nień i usług ma prawo złożyć odwołanie do Rektora po wyczerpaniu procedury, o której 
mowa w pkt. 2. 

17. Decyzję o poinformowaniu nauczycieli akademickich lub jednostek Uczelni o przyznanych 
uprawnieniach i usługach studentowi, podejmuje osoba ze szczególnymi potrzebami 
(osoba z niepełnosprawnością). 

18. Uprawnienia i usługi w kontekście zasobów BON-u (finansowych, osobowych itp.): 
1) BON wspiera realizację przyznanych uprawnień i usług przez jednostki uczelni i pro-

wadzących lub realizuje je bezpośrednio w ramach dostępnych zasobów. 
2) W przypadku braku zasobów po stronie BON-u na realizację (lub wsparcie realizacji) 

przyznanych uprawnień lub usług BON występuje do Rektora, za pośrednictwem  
Prorektora odpowiadającego za sprawy finansowe, o takie zasoby. 

19. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminu, decyzje podejmuje Rektor, po 
uprzedniej opinii Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych. 

20. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 

 

R E K T O R 

dr Andrzej ZDUNIAK 
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Załącznik nr 1.  
 

Działania informacyjne oraz dotyczące podnoszenia wiedzy i świadomości 
 

1. Działania informacyjne 
1) Wydawanie informatorów, ulotek, broszur lub innych materiałów informacyjnych 

dla kandydatów/ek, studentów/ek z niepełnosprawnościami 
2) Prowadzenie warsztatów dla kandydatów/ek z niepełnosprawnościami 
3) Organizacja warsztatów / dni osób z niepełnosprawnościami / specjalnych wydarzeń 

dla osób z niepełnosprawnościami 
4) Prowadzenie kampanii w środowisku akademickim dotyczącej równych szans w pro-

cesie kształcenia 
5) Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie dyskryminacji osób z niepeł-

nosprawnością (kampanie, ulotki, materiały informacyjne) 
 

2. Podnoszenie wiedzy i świadomości w zakresie osób z niepełnosprawnościami (ze 
szczególnymi potrzebami) 

1) Organizacja specjalistycznych szkoleń dla kadry uczelni 
2) Organizacja specjalistycznych szkoleń dla studentów pełnosprawnych 
3) Opracowanie wytycznych dla kadry  
4) Prowadzenie konsultacji dla kadry 
5) Podnoszenie kwalifikacji pracowników BON-u przez udział w szkoleniach 
6) Udział kadry BON-u w konferencjach, seminariach, warsztatach 
7) Inicjowanie i organizacja konferencji, seminariów, warsztatów i eventów dotyczących 

standardów edukacji osób niepełnosprawnych 
8) Organizacja konferencji, seminariów, warsztatów 
9) Kształtowanie postaw środowiska akademickiego wobec osób niepełnosprawnych 
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Załącznik nr 2.  

 
Formy wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami 

(bezpośrednie i pośrednie) 
 

1. Zapewnienie dostępności procesu dydaktycznego 
1) Zapewnienie dostępności formy zajęć dydaktycznych (forma uniwersalna lub jej do-

stosowanie), w tym zajęć praktycznych (jak praktyki itp.) 
2) Dobór miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych 
3) Indywidualna organizacja studiów, w tym zajęcia indywidualne; uprawnienia w tym ob-

szarze przyznaje dziekan przy ewentualnym wsparciu BON-u 
4) Zajęcia przeznaczone dla osób ze szczególnymi potrzebami  

– zamienne za standardowe lub dodatkowe, uzupełniające (w tym wyrównawcze), w 
tym z przedmiotów, które są w programie studiów (osobno omówiono poniżej dedyko-
wane lektoraty i dedykowane zajęcia z wychowania fizycznego) 

5) Inne uprawnienia lub usługi 
 

2. Zapewnienie dostępności materiałów dydaktycznych 
1) Zapewnianie materiałów w wersji tekstowej (na przykład przez OCR) 
2) Zapewnianie materiałów w wersji elektronicznej, w tym przygotowywanie opisów alter-

natywnych dla treści nietekstowych 
3) Zapewnianie materiałów w druku powiększonym 
4) Zapewnianie materiałów w druku brajlowskim 
5) Przygotowywanie grafik wypukłych (materiałów tyflograficznych) 
6) Zapewnienie (zakup) dedykowanych materiałów dydaktycznych (na przykład dostoso-

wanych do danej niepełnosprawności, jak mapy z napisami w brajlu) 
7) Umożliwienie nagrywania zajęć (dydaktycznych) 
8) Zapewnienie notatek w wersji dostępnej (przepisywania notatek, usługi asystentów/ek 

dydaktycznych itp.) 
9) Udostępnianie stanowisk  do samodzielnego tworzenia wersji dostępnych (wyposażo-

nych w skaner, ksero, oprogramowanie OCR itp.) 
10) Korzystanie z zasobów dostępnych materiałów w ramach bibliotek cyfrowych 
11) Inne uprawnienia lub usługi 

 
3. Zapewnienie dostępności procesu weryfikacji efektów uczenia się (dostępna forma, 

odpowiednia organizacja itp.) 
1) Zapewnienie dostępnej formy (forma ustna, pisemna, pisemna na komputerze, zdalna 

itp.) 
2) Dobór miejsca 
3) Możliwość weryfikacji efektów uczenia się wspólnie z innymi osobami lub osobno, w 

biurze BON-u itp. 
4) Zapewnienie dostępności materiałów (egzaminacyjnych itp.) 
5) Zapewnienie odpowiedniego czasu (wydłużenie czasu) 
6) Zapewnienie tłumaczy/ek języka migowego 
7) Zapewnienie asystentów/ek dydaktycznych i osobistych osób z niepełnosprawno-

ściami 
8) Inne uprawnienia lub usługi 

 
4. Wsparcie miękkie 

1) Interwencja kryzysowa 
2) Konsultacje psychologiczne 
3) Psychoedukacja, w tym dotycząca efektywnego udziału procesie dydaktycznym, pracy 

grupowej i życiu akademickim 
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4) Coaching, w tym: wsparcie w odnajdowaniu się społeczności akademickiej, w wyborze 
ścieżki zawodowej 

5) Mentoring 
6) Konsultacje indywidualne, warsztaty, szkolenia itp. dotyczące: 

a) Funkcjonowania w środowisku akademickim dla osób rozpoczynających kształcenie 
(jak szkolenia adaptacyjne) 

b) Samoświadomości i poczucia własnej wartości 
c) Kompetencji społecznych jak asertywność, umiejętności interpersonalne, etykieta 

zachowania 
7) Obozy edukacyjne (naukowe), adaptacyjne, integracyjno-szkoleniowe – które mają nie 

tylko cele edukacyjne, ale także rozwojowe, w tym zwiększające poczucie przynależ-
ności do grupy 

8) Inne uprawnienia lub usługi 
 

5. Zapewnienie dostępności procesu przyjmowania na studia, w tym rekrutacji 
1) Zapewnienie dostępności systemów elektronicznej rekrutacji 
2) Możliwość przekazania przez kandydatów/ki informacji o szczególnych potrzebach, 

prośby o informację o oferowanym wsparciu, prośby o kontakt itp. przez system elek-
tronicznej rekrutacji 

3) Ograniczenie lub eliminacja konieczności osobistego stawienia się na uczelni 
4) Umożliwienie dostarczania dokumentów przede wszystkich w wersji elektronicznej 
5) Zapewnienie dostępności egzaminów wstępnych 
6) Upublicznienie informacji o czynnikach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych 

dla zdrowia na poszczególnych kierunkach (specjalnościach) 
7) Zapewnienie dostępności procesu kształcenia w indywidualnych przypadkach, by 

ograniczyć lub wyeliminować czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne dla zdro-
wia 

8) Przygotowanie informatora dla kandydatów/ek z niepełnosprawnościami 
9) Inne uprawnienia lub usługi 

 
6. Zapewnienie dostępności nauki języków obcych 

1) Zapewnienie dostępności standardowych zajęć 
2) Dodatkowe, uzupełniające zajęcia 
3) Specjalistyczne lektoraty z języka obcego dopasowane do potrzeb i potencjału, z 

formą lub materiałami i formą dostosowanymi do potrzeb osób z niepełnosprawno-
ściami, na przykład wzroku, słuchu lub psychiczną 

4) Zapewnianie (finansowanie) lektoratów na zewnątrz Uczelni (na przykład we współ-
pracy z innymi uczelniami, podmiotami trzecimi jak organizacje pozarządowe) 

5) Lektoraty z języka polskiego dla osób głuchych 
6) Lektoraty z języka migowego dla osób głuchych 
7) Zapewnienie wysoko wykwalifikowanej kadry: specjalistyczne szkolenia dla lekto-

rów/ek 
8) Inne uprawnienia lub usługi 

 
7. Zapewnienie dostępności zajęć wychowania fizycznego 

1) Zapewnienie dostępności standardowych zajęć 
2) Dodatkowe, uzupełniające zajęcia 
3) Specjalistyczne zajęcia dopasowane do potrzeb i potencjału 
4) Wsparcie w zapewnieniu specjalistycznego sprzętu treningowego dopasowanego 

do potrzeb i potencjału 
5) Zapewnienie wysoko kwalifikowanej kadry: szkolenia specjalistyczne 
6) Wsparcie Uczelni w pokryciu ponadnormatywnych kosztów udziału w obozach spor-

towych dla osób z niepełnosprawnościami (ze szczególnymi potrzebami) 
7) Inne uprawnienia lub usługi 
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8. Zapewnienie dostępności prowadzenia badań naukowych 
1) Zapewnienie dostępności formy prowadzenia badań naukowych 
2) Zapewnienie dostępności materiałów badawczych 
3) Zapewnienie dostępności sprzętu badawczego i oprogramowania badawczego 
4) Zapewnienie asystentów/ek naukowych 
5) Wsparcie dotyczące udziału w konferencjach naukowych itp. 
6) Bieżące konsultacje dla kadry 
7) Inne uprawnienia lub usługi 

 
9. Szczególne uprawnienia i usługi wsparcia dla osób głuchych i słabosłyszących 

1) Zapewnienie tłumaczy/ek języka migowego 
2) Zapewnienie lipspeakerów/ek  
3) Zapewnienie zdalnych tłumaczeń na język migowy w dziekanatach i miejscach obsługi 

studentów/ek, doktorantów/ek, pracowników/c itp. 
4) Lektoraty języka migowego dla kadry i studentów/ek pełnosprawnych 
5) Wyposażanie sal, dziekanatów, domów studenckich, miejsc obsługi studentów/ek, 

pracowników/c itp. w sprzęt wspomagający słyszenie (jak pętle indukcyjne) 
6) Wyposażenie pokoi w domach studenckich w informacyjną sygnalizację świetlną (od-

powiednik dzwonka) 
7) Inne uprawnienia lub usługi 

 
10. Szczególne uprawnienia i usługi wsparcia dla osób niewidomych i słabowidzących 

1) Zapewnienie systemu (rozwiązań) nawigacji dla osób niewidomych wewnątrz (budyn-
ków) uczelni 

2) Kursy orientacji przestrzennej 
3) Zapewnienie dostępności pokoi oraz przestrzeni wspólnych w domach studenckich 

(opisy w alfabecie brajla, możliwość bezwzrokowej obsługi urządzeń jak kuchenki, 
pralki itp.) 

4) Zapewnienie dostępności innych obiektów uczelni dla osób niewidomych i słabowidzą-
cych 

5) Inne uprawnienia lub usługi 
 

11. Szczególne usługi wsparcia dla osób ze spektrum autyzmu i osób z zespołem 
Aspergera 

1) Zapewnienie dostosowania formy zajęć lub zaliczeń/egzaminów do swoich potrzeb 
2) Zapewnienie pomocy w komunikacji z nauczycielami akademickimi lub pracownikami 

dziekanatu  
3) Indywidualna organizacja studiów, w tym zajęcia indywidualne; uprawnienia w tym ob-

szarze przyznaje dziekan przy ewentualnym wsparciu BON-u 
4) Przeznaczenie dłuższego czasu na obsługę  
5) Konsultacje psychologiczne 
6) Inne uprawnienia lub usługi 

 
12. Usługi asystenckie 

1) Tworzenie notatek (usługi skryby) 
2) Usługi asystentów/ek dydaktycznych 
3) Usługi asystentów/ek transportowych 
4) Usługi asystentów/ek naukowych (dla pracowników/c) 
5) Usługi asystentów/ek osobistych osób z niepełnosprawnościami (w tym z usługami 

pielęgnacyjnymi) realizujących jednocześnie usługi asystentów/ek dydaktycznych, 
transportowych lub naukowych 

6) Inne uprawnienia lub usługi 
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13. Dostęp do technologii wspierających (assistive technologies) 
1) Wypożyczalnia sprzętu oraz sprzętu z oprogramowaniem (jak wizualizer, lupa, skaner, 

lampa na stolik, krzesło obrotowe z podparciem, specjalistyczne oprogramowanie i 
aplikacje do komputera, programy typu lupa, myszka i łamana klawiatura) 

2) Udostępnienie i zainstalowanie oprogramowania wspierającego 
3) Udostępnienie odpowiednio wyposażonych stanowisk 
4) Udostępnienie odpowiednio wyposażonych stanowisk w bibliotekach, czytelniach 
5) Szkolenia dotyczące wykorzystania technologii wspierających  
6) Konsultacje w zakresie wyboru i dopasowania optymalnych rozwiązań technologicz-

nych 
7) Bieżące konsultacje w zakresie korzystania z nowych technologii 
8) Inne uprawnienia lub usługi 

 
14. Transport 

1) Ograniczanie potrzeb transportowych przez optymalizację siatki zajęć 
2) Organizacja dojazdów na uczelnię i z uczelni (w przypadku braku dostępnego trans-

portu publicznego) (usługi transportowe) 
3) Możliwość wjazdu i zaparkowania (prywatnego) samochodu na terenie uczelni lub pod 

domem studenckim (należy pamiętać o osobach ze szczególnymi potrzebami, niebę-
dących osobami z niepełnosprawnościami) 

 
15. Inne usługi 

1) Integracja studentów (osób) z niepełnosprawnościami (wewnątrz środowiska lub z 
osobami pełnosprawnymi)  

2) Zapewnienie sprzętu ratunkowego 
3) Obozy edukacyjne (naukowe) 
4) Współpraca z instytucjami rządowymi (m.in. Pełnomocnikiem Rządu do spraw Osób 

Niepełnosprawnych, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, PFRON-u) i samorządowymi 
oraz organizacjami, których statutowym zadaniem jest wspieranie osób niepełno-
sprawnych; 
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Załącznik nr 3.  
 

 
Działania dotyczące dostępności 

 
 

1. Dostępność architektoniczna 
1) Zapewnienie dostępności sal dydaktycznych, pracowni, pomieszczeń biurowych itp. 
2) Budowa wind, podjazdów itd. 
3) Zapewnienie dostępności sanitariatów 
4) Zapewnienie dostępności duktów pieszych 
5) Zapewnienie dostępności domów studenckich 
6) Oznaczanie pomieszczeń napisami w alfabecie brajla 
7) Zapewnienie ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami lub uratowania ich w inny 

sposób (w tym wyposażenie w krzesełka lub materace ewakuacyjne, indywidualne 
procedury ewakuacyjne, wsparcie dedykowanych osób, szkolenia i ćwiczenia itp.) 

8) Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami (ze szczególnymi potrzebami) 
9) Możliwość wjazdu samochodem na teren uczelni 
10) Zimowe utrzymanie chodników, parkingów i dróg umożliwiające poruszanie się osób 

ze szczególnymi potrzebami 
11) Zapewnienie dostępności nowych inwestycji 
12) Akceptowanie inwestycji budowlanych na każdym ich etapie 
13) Bieżące konsultacje dla jednostek uczelni w zakresie dostępności  
14) Konsultowanie projektów budowlanych pod względem dostępności 
15) Stworzenie standardu dostępności architektonicznej 
16) Szkolenia dla kadry (np. odpowiedzialnej za inwestycje) w zakresie dostępności 

 
2. Dostępność cyfrowa 

1) Zapewnienie dostępności serwisu internetowego BON-u 
2) Zapewnienie dostępności internetowych uczelni 
3) Zapewnienie dostępności dokumentów elektronicznych 
4) Zapewnienie dostępności aplikacji mobilnych 
5) Zapewnienie dostępności nowych inwestycji 
6) Akceptowanie inwestycji informatycznych na każdym ich etapie 
7) Bieżące konsultacje dla jednostek uczelni pod względem dostępności 
8) Konsultowanie projektów informatycznych pod względem dostępności 
9) Audyty dostępności cyfrowej 
10) Zakup oprogramowania lub usług do badania dostępności cyfrowej 
11) Stworzenie standardu dostępności cyfrowej 
12) Szkolenia dla kadry (np. informatycznej) w zakresie dostępności 

 
3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna 

1) Zapewnienie dostępności procedur obsługi studentów/ek, pracowników/c (uniwer-
salne procedury lub ich dostosowanie) 

2) Zapewnienie dostępności nowych procedur obsługi 
3) Wyposażanie sal, dziekanatów, domów studenckich, miejsc obsługi studentów/ek, 

pracowników/c itp. w sprzęt wspomagający słyszenie (jak pętle indukcyjne) 
4) Bieżące konsultacje dla jednostek uczelni pod względem dostępności 
5) Audyty dostępności informacyjno-komunikacyjnej 
6) Stworzenie standardu dostępności informacyjno-komunikacyjnej 
7) Szkolenia dla kadry (np. informatycznej) w zakresie dostępności 
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Załącznik nr 4.  

Kwestionariusz rejestracyjny dla studentów z niepełnosprawnością 

 
 
I. DANE OSOBOWE  

 
1. NAZWISKO........................................................................................................................... 
2. IMIĘ....................................................................................................................................... 
3. Nr PESEL…………………………………………………………………………………………... 
4. Nr albumu  ..........................................................................................................................  

  
5. Adres zamieszkania ............................................................................................................   
6. Adres zameldowania ...........................................................................................................  

  
7. Tel. domowy (nr kierunkowy)……………………………………………………………………. 
 
II. DANE NIEZBĘDNE DO UTRZYMANIA KONTAKTU 
 
1. Adres korespondencyjny z kodem pocztowym .................................................................... 
2. Tel. Komórkowy.................................................................................................................... 
3. E-mail  ...............  ................................................................................................................  
4. Preferowana forma kontaktu ................................................................................................ 
 
III. INFORMACJE DOTYCZĄCE STUDIÓW 

 
1. Rok, kierunek, specjalność (osoby studiujące na więcej niż jednej specjalności proszę o po-

danie tych specjalności): …………………………………………………..……………………….… 
 …………………………………………………………………………………………………….….. 
2. Rodzaje studiów: 

 
 studia licencjacie  
 studia magisterskie 
 studia podyplomowe 

 
3. Tryb studiów: 

 
 studia stacjonarne 
 studia niestacjonarne 

 
4. Dotychczasowe przerwy w studiach (rodzaj urlopu, podać długość i rok akademicki w którym 

urlop miał miejsce): 
 

 zdrowotny  ........................................................................................................................  
 okolicznościowy ................................................................................................................   
 dziekański .........................................................................................................................  
 przerwa w studiach ...........................................................................................................  
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IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB CHOROBY 

 
1. Stopień niepełnosprawności (orzeczony przez komisje lekarską): 

 
 st. znaczny 
 st. umiarkowany 
 st. lekki 
 brak orzeczonego stopnia 
 

2. Typ niepełnosprawności: 

 
 narząd ruchu 
 narząd wzroku 
 narząd słuchu 
 z tytułu ogólnego stanu zdrowia 
 inna (jaka?) .....................................................................................................   
   
 

3. Opis niepełnosprawności 
(proszę krótko opisać swoją niepełnosprawność uwzględniając w szczególności takie infor-
macje, które mogą okazać się ważne przy doborze odpowiedniej pomocy): 

  ........................................................................................................................................  
  ........................................................................................................................................  
  ........................................................................................................................................  
  ........................................................................................................................................  
  ........................................................................................................................................  
  ........................................................................................................................................  
  ........................................................................................................................................  
  ........................................................................................................................................  
  ........................................................................................................................................  
  ........................................................................................................................................  
  ........................................................................................................................................  
  ........................................................................................................................................  
  
4. Dokumentacja medyczna (proszę wskazać, jakie dokumenty udostępnia Pan/Pani Pełno-

mocnikowi) 
  ........................................................................................................................................  
  ........................................................................................................................................  
  ........................................................................................................................................  
  ........................................................................................................................................  
 
V. TRUDNOŚCI W STUDIOWANIU 

 
1. Jakie trudności spowodowały chęć skorzystania z pomocy Pełnomocnika? 
  ........................................................................................................................................  
  ........................................................................................................................................  
  ........................................................................................................................................   
  ........................................................................................................................................  
  ........................................................................................................................................  
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2. Rodzaj oczekiwanej pomocy (proszę krótko napisać, jakiej pomocy oczekuje pan/pani) 
  
  ........................................................................................................................................  
  ........................................................................................................................................   
  ........................................................................................................................................  
  ........................................................................................................................................  
  ........................................................................................................................................  
  ........................................................................................................................................  
  ........................................................................................................................................  
  ........................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie informacji w celu udzielenia im niezbędnej po-
mocy  zgodnie z Ustawą z 29.sierpnia 1997 (Dz.U.Nr133 poz.833). 

 
  
…………………………………………..              ……………………………………………. 
                                   /Data/                                                                                / Podpis/ 

 
 
 
 
 
 ………………………………………………….. 
 /Data i podpis Pełnomocnika ds. osób  niepełnosprawnych/ 

 


