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§ 1 
Zasady ogólne 

1. Studenci z niepełnosprawnością w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa, mogą wnioskować o 
przyznanie wsparcia w zapewnieniu dostępności procesu dydaktycznego w formie usługi 
dostosowania materiałów dydaktycznych, egzaminacyjnych i pism urzędowych do ich 
potrzeb jak również w formie możliwości dostosowania uczestnictwa w zajęciach 
dydaktycznych oraz zaliczeniach i egzaminach do indywidualnych potrzeb osób z 
niepełnosprawnością.  

2. Wszystkie rozwiązania przyjęte wobec studentów niepełnosprawnych, mające na celu 
wyrównywanie ich szans, muszą być zgodne z zasadą nie zmniejszania wymagań 
merytorycznych. Dziekan danego Wydziału Uczelni jest odpowiedzialny za sprawdzenie, 
czy proponowane rozwiązania spełniają tę zasadę.  

§ 2 
Tryb, warunki i sposób przyznania wsparcia studentom niepełnosprawnym  

w zapewnieniu dostępności procesu dydaktycznego 

1. Tryb, warunki i sposób przyznania wsparcia studentom niepełnosprawnym w zakresie usług 
określonych w § 3 oraz w zakresie możliwości i uprawnień, określonych w § 4 i 5, określa 
Regulamin Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.  

2. Zgłaszanie potrzeb przez studentów z niepełnosprawnością musi nastąpić z odpowiednim 
wyprzedzeniem, by umożliwić Uczelni ich zapewnienie w pożądanym czasie. 

3. Wsparcie udzielone studentowi niepełnosprawnemu zostaje zawieszone w przypadku, 
kiedy w trakcie trwania roku akademickiego orzeczenie o niepełnosprawności traci 
ważność. Kontynuacja działań wspierających następuje po przedstawieniu przez studenta 
aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.  

§ 3 
Zapewnienie dostosowania materiałów dydaktycznych, egzaminacyjnych i pism 

urzędowych 

1. Student z niepełnosprawnością zgłasza się do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych w 
Wyższej Szkole  Bezpieczeństwa, w celu dostosowania materiałów dydaktycznych, 
egzaminacyjnych i pism urzędowych do alternatywnej formy zapisu.      

2. Formy usługi dostosowania materiałów dydaktycznych, egzaminacyjnych i pism 
urzędowych do potrzeb studentów z niepełnosprawnością to:  

1) Zapewnianie materiałów i pism urzędowych w wersji tekstowej (na przykład 
przez OCR). 

2) Zapewnianie materiałów w wersji elektronicznej, w tym przygotowywanie opisów 
alternatywnych dla treści nietekstowych. 

3) Zapewnianie materiałów i pism urzędowych w druku powiększonym. 
4) Zapewnianie materiałów i pism urzędowych w druku brajlowskim. 
5) Przygotowywanie grafik wypukłych (materiałów tyflograficznych). 
6) Zapewnienie dedykowanych materiałów dydaktycznych (na przykład 

dostosowanych do danej niepełnosprawności, jak mapy z napisami w brajlu). 
7) Zapewnienie notatek w wersji dostępnej (przepisywania notatek, usługi 

asystentów/ek dydaktycznych itp.). 
8) Udostępnianie stanowisk  do samodzielnego tworzenia wersji dostępnych 

(wyposażonych w skaner, ksero, oprogramowanie OCR itp.). 
9) Korzystanie z zasobów dostępnych materiałów w ramach bibliotek cyfrowych. 
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§ 4 
Zapewnienie dostępności procesu dydaktycznego – udział w zajęciach 

dydaktycznych 

1. Student z niepełnosprawnością zgłasza się do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych w 
Wyższej Szkole  Bezpieczeństwa, jeśli niepełnosprawność lub choroba studenta nie 
pozwala na udział w zajęciach w trybie standardowym.  

2. Zmiany sposobu uczestnictwa studenta w zajęciach mogą polegać w szczególności na:  
1) Zapewnieniu form zajęć dydaktycznych, w tym zajęć praktycznych, 

dostosowanych do indywidulanych potrzeb studentów z niepełnosprawnością. 
2) Odbywaniu zajęć, w miarę możliwości lokalowych Uczelni, na parterze lub w 

budynku przystosowanym do osób niepełnosprawnych bez konieczności 
przemieszczania się – w przypadku studentów niepełnosprawnych ruchowo, 
niedowidzących albo niewidomych. 

3) Wyznaczeniu stałego miejsca na sali w trakcie trwania zajęć – dotyczy studentów 
niepełnosprawnych ruchowo, niedowidzących albo niewidomych. 

4) Umożliwieniu nagrywania zajęć (dydaktycznych) – dotyczy studentów 
niedowidzących albo niewidomych. W przypadku stosowania urządzeń 
rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz student zobowiązany jest do uprzedniego 
podpisania oświadczenia o ochronie praw autorskich i wykorzystaniu 
zarejestrowanych materiałów wyłącznie na użytek prywatny. Wzór oświadczenia 
stanowi załącznik nr 1 do tej procedury. 

5) Indywidualnej organizacji studiów, w tym zajęcia indywidualne; uprawnienia w tym 
obszarze przyznaje dziekan przy ewentualnym wsparciu biura ds. Osób 
Niepełnosprawnych. 

6) Zajęciach przeznaczonych dla osób ze szczególnymi potrzebami  
– zamiennych za standardowe lub dodatkowych, uzupełniających (w tym 
wyrównawczych), w tym z przedmiotów, które są w programie studiów. 

3. Decyzję w sprawach określonych w ust. 2 podejmuje Rektor, po uprzedniej opinii 
Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych.  

4. O przyznaniu studentowi z niepełnosprawnością możliwości dostosowania uczestnictwa w 
zajęciach dydaktycznych do jego indywidualnych potrzeb, nauczyciele akademiccy lub inne 
osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne, są informowane przez dziekana danego Wydziału 
Uczelni. 

§ 5 
Zapewnienie dostępności procesu dydaktycznego – udział w zaliczeniach  

i egzaminach 

1. Student z niepełnosprawnością zgłasza się do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych w 
Wyższej Szkole  Bezpieczeństwa, jeśli niepełnosprawność lub choroba studenta nie 
pozwala na udział w zaliczeniach lub egzaminach w trybie standardowym.  

2. Zmiany sposobu uczestnictwa studenta w zaliczeniu lub egzaminie a tym samym 
uczestnictwa w procesie weryfikacji efektów uczenia się mogą polegać w szczególności na: 

1) Zapewnieniu dostępnej formy (forma ustna, pisemna, pisemna na komputerze, 
zdalna itp.) dostosowanej do indywidulanych potrzeb osób z 
niepełnosprawnością. 

2) Doborze miejsca prowadzenia zaliczenia lub egzaminu. 
3) Możliwości weryfikacji efektów uczenia się wspólnie z innymi osobami 

lub osobno, w biurze ds. Osób Niepełnosprawnych. 
4) Zapewnieniu dostępności materiałów (egzaminacyjnych itp.) dostosowanych 

do potrzeb osób z niepełnosprawnością. 
5) Zapewnieniu odpowiedniego czasu na weryfikację efektów uczenia się 

(możliwość wydłużenia czasu do 50%). 
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6) Podział całości zaliczenia lub egzaminu na mniejsze partie przy czym 
konieczne jest zaliczenie i zdanie ich w całości by zweryfikować zakładane  
efekty uczenia się.  

7) Zapewnieniu tłumaczy języka migowego. 
8) Zapewnieniu asystentów dydaktycznych i osobistych osób 

z niepełnosprawnościami podczas zaliczeń i egzaminów. 
3. Decyzję w sprawach określonych w ust. 2 podejmuje Rektor, po uprzedniej opinii 

Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych.  

4. O przyznaniu studentowi z niepełnosprawnością możliwości dostosowania formy i 
sposobu weryfikacji efektów uczenia się do jego indywidualnych potrzeb, nauczyciele 
akademiccy lub inne osoby prowadząca zajęcia dydaktyczne, są informowane przez 
dziekana danego Wydziału Uczelni. 

 
 

 
 

 R E K T O R 

 dr Andrzej ZDUNIAK 
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Załącznik nr 1. 
 

 
 
 
 
 
 

Oświadczenie  
 
 
 
 

Niniejszym potwierdzam, iż zarejestrowany w trakcie zajęć dydaktycznych 

dźwięk i obraz będę wykorzystywać wyłącznie na użytek prywatny. Zobowiązuję się 

również do ochrony zarejestrowanych materiałów zgodnie z Ustawą  z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006  nr 90 poz. 631 wraz 

z późn. zm.). 

 
 
 
 

            

 ……………………………………………. 

        Data i podpis studenta 

 


