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ZARZĄDZENIE Nr 186/12/2021 
Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 22 grudnia 2021 r. 
 

w sprawie zapewniania Dostępności w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa  
z siedzibą w Poznaniu do pełnego uczestnictwa w życiu społeczności akademickiej 

 

1. Na podstawie §15, ust. 4, pkt. 2 Statutu Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, w 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), wprowadza się zapewnienie wszystkim osobom, w tym 
osobom ze szczególnymi potrzebami, Dostępność Uczelni do pełnego uczestnictwa 
w życiu społeczności akademickiej.  

2. Za zapewnianie Dostępności Uczelni odpowiada Biuro ds. osób niepełnosprawnych, 
zwany dalej BON. 

3. Przewodniczący BON, koordynuje realizację zadań w ramach Dostępności w sześciu 
obszarach w ramach Uczelni i wspiera wszystkie Wydziały w ich realizacji. 

4. Przewodniczący BON może wnioskować do Rektora o wyznaczenie osób odpowiedzial-
nych za współpracę w ramach Dostępności, w obszarach np.: architektury, technologii, 
w tym cyfrowej. 

5. Dostępność z obszaru 1 - Struktura organizacyjna jednostki ds. dostępności. 
Dostępność odnosi się do modyfikacji istniejącej struktury organizacyjnej uczelni i 
regulaminu organizacyjego Uczelni, pod kątem efektywności zadań podejmowanych na 
rzecz osób z niepełnosprawnościami. Dotyczy kompleksowego rozwoju struktury i 
kompetencji Biura ds. osób niepełnosprawnych oraz uszczegółowienia zadań 
Pełnomocnika Rektora ds. osób niepełnosprawnych. Obszar ten porusza Uchwała Se-
natu nr 01/03/2021 w sprawie uchwalenia zaktualizowanej „Strategii Rozwoju Uczelni w 
latach 2018-2022”, Zarządzenie Rektora: nr 127/09/2021 z dnia 09 września 2021 r. w 
sprawie zmian w strukturze jednostek organizacyjnych oraz wyznaczenia na niektóre 
stanowiska służbowe; nr 130/09/2021 z dnia 20 września 2021 r. w sprawie zmiany treści 
Regulaminu Organizacyjnego; nr 167/12/2021 z dnia 06 grudnia 2021 w sprawie aktua-
lizacji zadań Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych; nr 168/12/2021 z dnia 
06 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biura ds. osób niepełnospraw-
nych. 

6. Dostępność z obszaru 2 – Architektura. Dostępność odniesiona do obiektów architekto-
nicznych takich jak budynki, przestrzenie publiczne, procedury ewakuacyjne. Oznacza 
w szczególności możliwość skorzystania z obiektów architektonicznych przez jak naj-
szerszą grupę osób w możliwie największym stopniu. Obszar ten porusza Uchwała Se-
natu nr 01/03/2021 w sprawie uchwalenia zaktualizowanej „Strategii Rozwoju Uczelni w 
latach 2018-2022”, Zarządzenie Rektora: nr 119/09/2021 z dnia 01 września 2021 r. w 
sprawie określenia terenu Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu; nr 
167/12/2021 z dnia 06 grudnia 2021 w sprawie aktualizacji zadań Pełnomocnika Rektora 
ds. Osób Niepełnosprawnych; nr 168/12/2021 z dnia 06 grudnia 2021 r. w sprawie wpro-
wadzenia Regulaminu Biura ds. osób niepełnosprawnych; nr 170/12/2021 z dnia 06 
grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu rozdysponowania środ-
ków z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki na zadania związane ze stworzeniem stu-
dentom, będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w proce-
sie przyjmowania na studia, kształcenia na studiach lub prowadzeniu działalności nau-
kowej; nr 180/12/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia procedury 
postępowania z osobami niepełnosprawnymi podczas ewakuacji w Wyższej Szkole Bez-
pieczeństwa z siedzibą w Poznaniu. 

mailto:rektor@wsb.net.pl
http://www.wsb.net.pl/
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7. Dostępność z obszaru 3 – Technologie wsparcia. Dostępność odniesiona w szczegól-
ności możliwość skorzystania z informacji cyfrowej przez jak najszerszą grupę osób 
w możliwie największym stopniu. Obszar został dostosowany do potrzeb różnych grup 
tj. kandydata: https://www.wsb.net.pl/kandydat-z-niepelnosprawnoscia/, studenta 
https://www.wsb.net.pl/studenci-z-niepelnosprawnoscia/, pracownika: 
https://www.wsb.net.pl/dla-pracownika/student-z-niepelnosprawnoscia/, zakres ogólny 
https://www.wsb.net.pl/biuro-ds-osob-niepelnosprawnych/ . Obszar ten porusza 
Uchwała Senatu nr 01/03/2021 w sprawie uchwalenia zaktualizowanej „Strategii Roz-
woju Uczelni w latach 2018-2022”, Zarządzenie Rektora: nr 167/12/2021 z dnia 06 grud-
nia 2021 w sprawie aktualizacji zadań Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnospraw-
nych;  nr 168/12/2021 z dnia 06 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 
Biura ds. osób niepełnosprawnych; nr 170/12/2021 z dnia 06 grudnia 2021 r. w sprawie 
wprowadzenia nowego Regulaminu rozdysponowania środków z dotacji Ministerstwa 
Edukacji i Nauki na zadania związane ze stworzeniem studentom, będącym osobami 
niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, 
kształcenia na studiach lub prowadzeniu działalności naukowej; nr 185/12/2021 z dnia 
22 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Procedury przyznania wsparcia studentom 
niepełnosprawnym w zapewnieniu dostępności procesu dydaktycznego w Wyższej 
Szkole Bezpieczeństwa. 

8. Dostępność z obszaru 4 – Procedury. Dostępność odniesiona do przyjęcia regulacji 
gwarantującej, że żadna z inwestycji na uczelni nie może być zrealizowana bez 
akceptacji jednostki odpowiedzialnej za dostępność na każdym z etapów, w tym 
opracowania projektu architektonicznego oraz planu remontu. Regulacja ta powinna 
obejmować zarówno budynki nowe, jak i remontowane dla zagwarantowania 
przyjmowania rozwiązań w pełni dostępnych lub spełniających kryterium racjonalnego 
dostosowania. Obszar ten porusza Uchwała Senatu nr 01/03/2021 w sprawie uchwale-
nia zaktualizowanej „Strategii Rozwoju Uczelni w latach 2018-2022”, Zarządzenie 
Rektora: nr 167/12/2021 z dnia 06 grudnia 2021 w sprawie aktualizacji zadań Pełnomoc-
nika Rektora ds. Osób Niepełno-sprawnych; nr 168/12/2021 z dnia 06 grudnia 2021 r. w 
sprawie wprowadzenia Regulaminu Biura ds. osób niepełnosprawnych; nr 170/12/2021 
z dnia 06 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu rozdysponowa-
nia środków z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki na zadania związane ze stworzeniem 
studentom, będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w pro-
cesie przyjmowania na studia, kształcenia na studiach lub prowadzeniu działalności na-
ukowej;  nr 180/12/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia procedury 
postępowania z osobami niepełnosprawnymi podczas ewakuacji w Wyższej Szkole Bez-
pieczeństwa z siedzibą w Poznaniu; nr 185/12/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie 
wprowadzenia Procedury przyznania wsparcia studentom niepełnosprawnym w 
zapewnieniu dostępności procesu dydaktycznego w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa. 

9. Dostępność z obszaru 5 - Rodzaje wsparcia edukacyjnego. Dostępność odniesiona do 
wspierania osób ze wszystkimi rodzajami niepełnosprawności. Obszar ten porusza 
Uchwała Senatu nr 01/03/2021 w sprawie uchwalenia zaktualizowanej „Strategii Roz-
woju Uczelni w latach 2018-2022”, Zarządzenie Rektora: nr 025/03/2018 z dnia 21 marca 
2018 r. w sprawie wprowadzenia w życie nowego „Regulaminu studiów; nr 168/12/2021 
z dnia 06 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biura ds. osób niepeł-
nosprawnych; nr 170/12/2021 z dnia 06 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia 
nowego Regulaminu rozdysponowania środków z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki 
na zadania związane ze stworzeniem studentom, będącym osobami 
niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, 
kształcenia na studiach lub prowadzeniu działalności naukowej; nr 185/12/2021 z dnia 
22 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Procedury przyznania wsparcia studentom 
niepełnosprawnym w zapewnieniu dostępności procesu dydaktycznego w Wyższej 
Szkole Bezpieczeństwa. 

10. Dostępność z obszaru 6 - Szkolenia podnoszące świadomość niepełnosprawności. 
Zaawansowane szkolenia z poszczególnych zagadnień dotyczących 

https://www.wsb.net.pl/kandydat-z-niepelnosprawnoscia/
https://www.wsb.net.pl/studenci-z-niepelnosprawnoscia/
https://www.wsb.net.pl/dla-pracownika/student-z-niepelnosprawnoscia/
https://www.wsb.net.pl/biuro-ds-osob-niepelnosprawnych/
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niepełnosprawności – technologie, procedury, wsparcie psychologiczne, standardy 
wsparcia edukacyjnego etc. Szkolenia powinny być kompleksowe, tj. obejmować 
wszystkie sześć obszarów Dostępności, i udokumentowane. Obszar ten porusza 
Zarządzenie Rektora: nr 167/12/2021 z dnia 06 grudnia 2021 w sprawie aktualizacji 
zadań Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych; nr 168/12/2021 z dnia 06 
grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biura ds. osób 
niepełnosprawnych.; nr 170/12/2021 z dnia 06 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia 
nowego Regulaminu rozdysponowania środków z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki 
na zadania związane ze stworzeniem studentom, będącym osobami niepełnospraw-
nymi, warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, kształcenia na 
studiach lub prowadzeniu działalności naukowej. 

11. W związku z wdrażaniem Dostępności wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni po-
winny: 

1) Uwzględniać potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami w planowanej i realizo-
wanej działalności, w tym w ramach kształcenia i prowadzenia badań naukowych, 
a także w realizacji inwestycji i modernizacji (remontów). 

2) Usuwać bariery i zapobiegać ich powstawaniu. 
3) Uwzględniać Uniwersalne projektowanie, w celu zapewnienia Dostępności, o ile to 

możliwe. Uniwersalne projektowanie o którym mowa w art. 2 Konwencji o prawach 
osób niepełnosprawnych, czyli projektowanie produktów, środowiska, programów 
i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym 
stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. „Uniwersalne 
projektowanie” nie wyklucza pomocy technicznych dla szczególnych grup osób z 
niepełnosprawnościami, jeżeli jest to potrzebne. 

4) Podejmować działania na podstawie zaobserwowanych lub zgłoszonych proble-
mów dotyczących Dostępności. 

5) Zapewniać komunikację z osobą ze szczególnymi potrzebami w formie żądanej 
przez tę osobę. 

12. W związku z wdrażaniem Dostępności do zadań Przewodniczącego BON należy: 
1) Koordynacja wszystkich działań w zakresie Dostępności. 
2) Akceptacja inwestycji i modernizacji (remontów) obiektów na każdym etapie ich 

realizacji pod kątem Dostępności.  
3) Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług Uczelni. 
4) Monitorowanie Dostępności. 
5) Reagowanie na zgłoszenia sygnalizacyjne (o nieprawidłowościach w zakresie 

Dostępności). 
6) Przygotowywanie wytycznych, materiałów informacyjnych. 
7) Koordynacja i prowadzenie działań informacyjnych dotyczących Dostępności. 
8) Prowadzenie i koordynacja działań szkoleniowych dotyczących Dostępności. 

13. Postępowanie sygnalizacyjne, gdy pojawiają się sygnały dotyczące problemów  
z dostępnością: 

1) Każdy, ma prawo zgłosić Uczelni informację o braku lub ograniczeniu Dostępności. 
2) Zgłoszenie można zrealizować anonimowo lub z zastrzeżeniem anonimowości. 

Zgłoszenie stanowni załacznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
3) Dziekan wydziału jest obowiązany do zgłaszania BON, z urzędu, o wszelkich 

nieprawidłowościach dotyczących Dostępności, w związku z brakiem lub 
ograniczeniem Dostępności, w tym o wszelkich zdarzeniach i faktach mogących 
mieć znaczenie w zakresie zapewnienia równych szans osobom ze szczególnymi 
potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami.  

4) Zgłoszenie składa się w formie dokumentowej (pisemnej, w postaci elektronicznej 
itp.). Zgłoszenie, o którym mowa w pkt. 1, może być złożone również w formie 
ustnej. 

5) Zgłoszenie nie musi zawierać interesu prawnego lub faktycznego uzasadniającego 
zgłoszenie. 
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6) BON niezwłocznie zawiadamia Rektora o zgłoszeniu dotyczącym 
nieprawidłowości wraz z informacją o proponowanych działaniach mających na 
celu usunięcie lub ograniczenie zgłoszonych nieprawidłowości i terminie ich 
usunięcia. 

7) O rozstrzygnięciu zgłoszenia informoje zgłoszeniodawcę Przewodniczący BON. 
14. Wniosek o zapewnienie Dostępności: 

1) Osoba ze szczególnymi potrzebami może złożyć wniosek o zapewnienie Dostęp-
ności w zakresie sześciu obszarów. 

2) Wniosek składa się w formie dokumentowej (pisemnej, w postaci elektronicznej 
itp.), stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

3) Wniosek powinien być złożony w BON.  
4) Wniosek o zapewnienie Dostępności zawiera: 

a) Dane kontaktowe wnioskodawcy/czyni. 
b) Wskazanie statusu Osoby ze szczególnymi potrzebami. 
c) Barierę utrudniającą lub uniemożliwiającą Dostępność. 
d) Preferowany sposób zapewnienia Dostępności – opcjonalnie. 
e) Interes faktyczny. 
f) Sposób kontaktu z wnioskodawcą/czynią. 

5) BON zapewnia Dostępność w zakresie określonym we wniosku bez zbędnej 
zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. 

6) Jeżeli zapewnienie Dostępności, w zakresie określonym we wniosku, nie jest moż-
liwe w terminie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, BON w imieniu Uczelni 
niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę/czynię o przyczynach opóźnienia i wska-
zuje nowy termin zapewnienia Dostępności. Wskazanie terminu dłuższego niż 2 
miesiące od dnia złożenia wniosku oznacza możliwość złożenia skargi na brak 
Dostępności. 

7) W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie 
Dostępności w zakresie określonym we wniosku jest niemożliwe lub znacznie 
utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, BON  
w imieniu Uczelni niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę/czynię o braku możli-
wości zapewnienia Dostępności, co nie zwalnia go z obowiązku zapewnienia Do-
stępu alternatywnego. 

8) W zawiadomieniu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, BON uzasadnia 
swoje stanowisko, w szczególności wskazuje okoliczności uniemożliwiające za-
pewnienie Dostępności w zakresie określonym we wniosku. 

15. Skarga na brak dostępności w zakresie Dostępności: 
1) W przypadku, gdy Uczelnia nie zapewniła Dostępności w odpowiedzi na wniosek 

o zapewnienie Dostępności: 
a) W sposób i terminie, o których mowa w ust. 14 pkt. 5, albo 
b) W terminie, o którym mowa w ust. 14 pkt. 6 albo 
c) Z powodów określonych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 14 pkt. 7, 

wnioskodawca/czyni może złożyć skargę na brak Dostępności. 
2) BON przygotowuje stanowisko odnośnie do skargi. 

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

17. Odpowiedzialnym za wdrożenie oraz nadzór nad realizacją postanowień niniejszego 
zarządzenia czyni się prorektor ds. administracji. 

18. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Załącznik:  

1. Zgłoszenie o braku lub ograniczeniu Dostępności – 1 strona. 

2. Wniosek o zapewnieni Dostępności  - 3 strony. 
 

REKTOR 
 

dr Andrzej Zduniak 
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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 
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Załącznik nr 1 
 

Miejscowość, data 

 

Imię i nazwisko 

 

Adres do korespondencji (w tym mail, nr tel.) 

 

 

 

Nazwa i adres podmiotu, do którego 

składasz informację 

 

 

 

Informacja o braku dostępności 

Uprzejmie informuję o braku dostępności Uczelni dla osób ze szczególnymi potrze-

bami. Podmiot nie spełnia wymogów dostępności ………………………………….… 

ponieważ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 …………………………………. 

Data i podpis 
Data ( Format dd-mm-rrrr) 
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Załącznik nr 2 
 

Wniosek o zapewnienie dostępności 
 
1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI wyraźnym pismem. 

2. Pola wyboru zaznacz znakiem X. 

3. Wypełnij pola obowiązkowe zaznaczone *. 

4. We wniosku podaj adres do korespondencji w tej sprawie. 

 

Dane wnioskodawcy Wpisz dane w polach poniżej. 

Imię*  

Nazwisko*  

Ulica, numer domu i 
lokalu 

 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Państwo  

Numer telefonu  

Adres e-mail  

Nr albumu  
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Zakres wniosku 

1. Jako barierę w dostępności wskazuję:* 

Napisz, dlaczego jest Ci trudno skorzystać z Uczelni. Możesz wskazać kilka ba-

rier. Jeżeli w polu jest zbyt mało miejsca, dodaj opis jako załącznik wniosku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Potrzebuję zapewnienia dostępności, żeby:* 

Napisz, dlaczego potrzebujesz zapewnienia przez Uczelnię dostępności (do ja-

kiego obszaru) 

……………………………………………………………………………............... 

Dlaczego? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Proszę o zapewnienie dostępności poprzez: 

Wypełnij jeżeli chcesz, żeby Uczelnia zapewnił dostępność w określony sposób. 
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Oświadczenie 
W polu wyboru obok Twojego statusu wstaw znak X. 

Jeśli posiadasz, załącz do wniosku dokument potwierdzający Twój status. 

Wybór Mój status 

 Osoba ze szczególnymi potrzebami 

 Przedstawiciel ustawowy osoby ze szczególnymi potrzebami 

Sposób kontaktu* 
Wstaw znak X w polu wyboru, aby wskazać jak mamy się z Tobą kontaktować w 
sprawie wniosku. 

Wybór Sposób kontaktu 

 Listownie na adres wskazany we wniosku 

 Elektronicznie, poprzez konto ePUAP 

 Elektronicznie, na adres email 

 Inny, napisz jaki: 

Załączniki 
Napisz, ile dokumentów załączasz. 

Liczba dokumentów:……………………. 

 

        
 …………………………………. 

Data i podpis 
Data ( Format dd-mm-rrrr) 

 
 

 
 

 


