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ZARZĄDZENIE Nr 187/12/2021 
Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 23 grudnia 2021 r. 
 

w sprawie wprowadzenia Katalogu alternatywnych rozwiązań i form wsparcia, służą-
cych zapewnieniu dostępności do pełnego udziału w procesie przyjmowania na stu-

dia, kształcenia na studiach lub prowadzeniu działalności naukowej dla osób z niepeł-
nosprawnością w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa. 

 

1. W celu prawidłowej realizacji postanowień § 5 pkt 12 Statutu Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 
związku z realizacją przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa w Poznaniu projektu pn. Wszędzie 
Sobą Bądź dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWR.03.05.00-00-A074/20), w 
celu zwiększenia dostępności Uczelni dla osób niepełnosprawnych, wprowadza się Katalog 
alternatywnych rozwiązań i form wsparcia, służących zapewnieniu dostępności do pełnego 
udziału w procesie przyjmowania na studia, kształcenia na studiach lub prowadzeniu działalności 
naukowej dla osób z niepełnosprawnością w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa. Do 
alterantywnych rozwiązań i form wsparcia dla studentów niepełnosprawnych należy: 
1) W zakresie zapewnienia udziału w zajęciach dydaktycznych: 

a) Zapewnienie form zajęć dydaktycznych, w tym zajęć praktycznych, dostosowanych do 
indywidulanych potrzeb studentów z niepełnosprawnością. 

b) Odbywanie 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 niewido-
mych. 

c) Wyznaczenie stałego miejsca na sali w trakcie trwania zajęć – dotyczy studentów nie-
pełnosprawnych ruchowo, niedowidzących albo niewidomych. 

d) Umożliwienie nagrywania zajęć (dydaktycznych) – dotyczy studentów niedowidzących 
albo niewidomych.  

e) Indywidualna organizacja studiów, w tym zajęcia indywidualne. 
f) Zajęcia przeznaczone dla osób ze szczególnymi potrzebami – zamienne za standar-

dowe lub dodatkowe, uzupełniające (w tym wyrównawcze), w tym z przedmiotów, które 
są w programie studiów. 

2) W zakresie zapewnienia dostępności procesu weryfikacji efektów uczenia się (udział w zali-
czeniach i egzaminach): 
a) Zapewnienie dostępnej formy (forma ustna, pisemna, pisemna na komputerze, zdalna 

itp.) dostosowanej do indywidulanych potrzeb osób z niepełnosprawnością. 
b) Dobór miejsca prowadzenia zaliczenia lub egzaminu. 
c) Możliwość weryfikacji efektów uczenia się wspólnie z innymi osobami lub osobno, w 

biurze ds. Osób Niepełnosprawnych. 
d) Zapewnienie dostępności materiałów (egzaminacyjnych itp.) dostosowanych do po-

trzeb osób z niepełnosprawnością. 
e) Zapewnienie odpowiedniego czasu na weryfikację efektów uczenia się (możliwość wy-

dłużenia czasu do 50%). 
f) Podział całości zaliczenia lub egzaminu na mniejsze partie przy czym konieczne jest 

zaliczenie i zdanie ich w całości by zweryfikować zakładane  efekty uczenia się.  
g) Zapewnienie tłumacz języka migowego. 
h) Zapewnienie asystentów dydaktycznych i osobistych osób z niepełnosprawnościami 

podczas zaliczeń i egzaminów. 
3) W zakresie zapewnienia dostępności nauki języków obcych: 

a) Zapewnienie dostępności do zajęć dodatkowych, uzupełniających. 
b) Specjalistyczne lektoraty z języka obcego dopasowane do potrzeb i potencjału, z formą 

lub materiałami dostosowanymi do potrzeb osób z niepełnosprawnością, na przykład 
wzroku, słuchu lub psychiczną. 

c) Zapewnianie lektoratów na zewnątrz uczelni (na przykład we współpracy z innymi 
uczelniami, podmiotami trzecimi jak organizacje pozarządowe). 

d) Lektoraty z języka polskiego dla osób głuchych. 
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e) Lektoraty z języka migowego dla osób głuchych. 
f) Zapewnienie wysoko wykwalifikowanej kadry: specjalistyczne szkolenia dla lekto-

rów/ek. 
4) W zakresie zapewnienie dostępności zajęć wychowania fizycznego: 

a) Zapewnienie dostępności do zajęć dodatkowych, uzupełniających. 
b) Specjalistyczne zajęcia dopasowane do potrzeb i potencjału. 
c) Wsparcie w zapewnieniu specjalistycznego sprzętu treningowego dopasowanego 

do potrzeb i potencjału. 
d) Zapewnienie wysoko kwalifikowanej kadry: szkolenia specjalistyczne. 
e) Wsparcie Uczelni w pokryciu ponadnormatywnych kosztów udziału w obozach sporto-

wych dla osób z niepełnosprawnościami (ze szczególnymi potrzebami). 
5) W zakresie zapewnienia dostępności materiałów dydaktycznych, egzaminacyjnych i pism 

urzędowych do potrzeb studentów z niepełnosprawnością:  
a) Zapewnianie materiałów i pism urzędowych w wersji tekstowej (na przykład 

przez OCR). 
b) Zapewnianie materiałów w wersji elektronicznej, w tym przygotowywanie opisów alter-

natywnych dla treści nietekstowych. 
c) Zapewnianie materiałów i pism urzędowych w druku powiększonym. 
d) Zapewnianie materiałów i pism urzędowych w druku brajlowskim 
e) Przygotowywanie grafik wypukłych (materiałów tyflograficznych). 
f) Zapewnienie dedykowanych materiałów dydaktycznych (na przykład dostosowanych 

do danej niepełnosprawności, jak mapy z napisami w brajlu). 
g) Zapewnienie notatek w wersji dostępnej (przepisywania notatek, usługi asystentów/ek 

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

nych w skaner, ksero, oprogramowanie OCR itp.) 
i) Korzystanie z zasobów dostępnych materiałów w ramach bibliotek cyfrowych. 

6) W zakresie zapewnienia dostępności procesu przyjmowania na studia, w tym rekrutacji: 
a) Zapewnienie dostępności systemów elektronicznej rekrutacji. 
b) Możliwość przekazania przez kandydatów/ki informacji o szczególnych potrzebach, 

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

c) Ograniczenie lub eliminacja konieczności osobistego stawienia się na uczelni. 
d) Umożliwienie dostarczania dokumentów przede wszystkim w wersji elektronicznej. 
e) Zapewnienie dostępności egzaminów wstępnych. 
f) Upublicznienie informacji o czynnikach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych 

dla zdrowia na poszczególnych kierunkach (specjalnościach). 
g) Przygotowanie informatora dla kandydatów/ek z niepełnosprawnościami. 

7) W zakresie zapewnienia dostępności prowadzenia badań naukowych: 
a) Zapewnienie dostępności formy prowadzenia badań naukowych. 
b) Zapewnienie dostępności materiałów badawczych. 
c) Zapewnienie dostępności sprzętu badawczego i oprogramowania badawczego. 
d) Zapewnienie asystentów/ek naukowych. 
e) Wsparcie dotyczące udziału w konferencjach naukowych itp. 

8) W zakresie szczególnych usług i form wsparcia dla osób głuchych i słabosłyszących: 
a) Zapewnienie tłumaczy języka migowego. 
b) Zapewnienie lipspeakerów. 
c) Zapewnienie zdalnych tłumaczeń na język migowy w dziekanatach i miejscach obsługi 

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

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

powiednik dzwonka). 
9) W zakresie szczególnych usług i form wsparcia dla osób niewidomych i słabowidzących: 
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a) Zapewnienie systemu (rozwiązań) nawigacji dla osób niewidomych wewnątrz (budyn-
ków) Uczelni. 

b) Kursy orientacji przestrzennej. 
c) Zapewnienie dostępności pokoi oraz przestrzeni wspólnych w domach studenckich 

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

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

10) W zakresie usług asystenckich: 
a) Tworzenie notatek (usługi skryby). 
b) Usługi asystentów dydaktycznych. 
c) Usługi asystentów transportowych. 
d) Usługi asystentów naukowych. 
e) Usługi asystentów osobistych osób z niepełnosprawnościami (w tym z usługami pielę-

gnacyjnymi) realizujących jednocześnie usługi asystentów dydaktycznych, transporto-
wych lub naukowych. 

11) W zakresie dostępności do technologii wspierających (assistive technologies): 
a) Wypożyczalnia sprzętu oraz sprzętu z oprogramowaniem (jak wizualizer, lupa, skaner, 

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

b) Udostępnienie i zainstalowanie oprogramowania wspierającego. 
c) Udostępnienie odpowiednio wyposażonych stanowisk w bibliotekach, czytelniach. 
d) Szkolenia dotyczące wykorzystania technologii wspierających.  
e) Konsultacje w zakresie wyboru i dopasowania optymalnych rozwiązań technologicz-

nych. 
12) W zakresie transportu:  

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

portu publicznego). 
c) Możliwość wjazdu i zaparkowania samochodu (prywatnego) na terenie uczelni lub pod 

domem studenckim. 
2. Stosowanie rozwiązań alternatywnych wobec studentów niepełnosprawnych nie prowadzi do 

zmniejszenia wymagań merytorycznych wobec tych osób.  
3. Warunkiem zastosowania rozwiązań alternatywnych i form wsparcia jest występowanie zależno-

ści pomiędzy stanem zdrowia studenta z niepełnosprawnością a trudnościami w realizacji pro-
gramu studiów.   

4. Tryb, warunki i sposób przyznania uprawnienia do zastosowania rozwiązań alternatywnych i form 
wsparcia studentom niepełnosprawnym określa Regulamin Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.  

5. Prorektorów, pełnomocników, kierownika rektoratu oraz dziekanów wydziałów zobowiązuje się 
do zapoznania z treścią niniejszego zarządzenia wszystkich podległych sobie pracowników. 

6. Odpowiedzialnym za wdrożenie oraz nadzór nad realizacją postanowień niniejszego zarządze-
nia czyni się prorektor ds. administracji. 

7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

 
REKTOR 

 

dr Andrzej Zduniak 
 
 
 
 
 
 
Wykonano w 10 egz.: 

Egz. nr 1 – Biuro rektora - a/a 
Egz. nr 2 – Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach 
Egz. nr 3 – Wydział Nauk Społecznych w Giżycku 
Egz. nr 4 – Wydział Nauk Społecznych w Jastrzębiu-Zdroju 
Egz. nr 5 – Wydział Nauk Społecznych w Jaworznie 
Egz. nr 6 – Wydział Nauk Społecznych w Koszalinie 
Egz. nr 7 – Wydział Nauk Społecznych w Skoczowie 
Egz. nr 8 – Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku 
Egz. nr 9 – Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach 
Egz. nr 10 – Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu 
 


