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Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka 
projekt 

Warszawska Uczelnia Medyczna to uczelnia równych szans 
 

Program operacyjny POWR.00.00.00. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

Oś priorytetowa POWR.03.00.00. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 

Działanie POWR.03.05.00. Kompleksowe programy szkół wyższych 

 

 

 

Regulamin Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami 
 

 

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami działa na mocy zarządzenia Rektora nr 2 z dnia 3 stycznia 

2022 r., w związku z realizacją projektu „Warszawska Uczelnia Medyczna to uczelnia równych szans”.  

Do zadań Biura należy podejmowanie działań związanych ze stwarzaniem studentom będącym 

osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia. 

 

I. Zadania Biura  

 

1. Monitorowanie potrzeb i liczby osób z niepełnosprawnościami na Uczelni. 

2. Pomoc doraźna w zakresie rozwiązywania problemów osób z niepełnosprawnościami na Uczelni. 

3. Współpraca z psychologiem, opiekunami studentów, wykładowcami, organami uczelni                  

w zakresie potrzeb i działań skierowanych do osób z niepełnosprawnościami na Uczelni. 

4. Opracowanie indywidualnego planu wsparcia dla studentów niepełnosprawnych. 

5. Indywidualne doradztwo dla kandydatów na studia dotyczące form kształcenia i dostępnych 

możliwości wsparcia osób z niepełnosprawnościami w procesie kształcenia.  

6. Indywidualne doradztwo dla studentów i pracowników Uczelni dotyczące form kształcenia             

i dostępnych możliwości wsparcia osób z niepełnosprawnościami w procesie kształcenia.  

7. Prowadzenie konsultacji dydaktycznych dla pracowników Uczelni w zakresie opracowania 

Indywidualnego Planu Dydaktycznego i zasad adaptacji materiałów dydaktycznych. 

8. Koordynacja działań związanych z dostępnością na uczelni, wsparcie kadry zarządzającej, 

dydaktycznej, administracyjnej, działu rekrutacji w zakresie przestrzegania procedur dotyczących 

niedyskryminacji osób z niepełnosprawnością. 

9. Wsparcie inicjatyw tworzenia i powoływania zrzeszeń studentów z niepełnosprawnością na 

Uczelni. 

10. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób                                              

z niepełnosprawnościami. 

11. Podejmowanie działań prowadzących do zwiększenia reprezentacji osób                                           

z niepełnosprawnościami w organach wybieralnych. 
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12. Nadzór nad likwidacją barier uniemożliwiających studentom z niepełnosprawnością udział 

w procesie kształcenia, w tym likwidację barier architektonicznych i transportowych, 

zapewnienie odpowiednich rozwiązań technicznych studentom z niepełnosprawnością. 

13. Współpraca z prorektorem ds. dydaktycznych oraz konsultantem dydaktycznym w zakresie 

odpowiedniej organizacji planowych lub dodatkowych zajęć warsztatowych i dydaktycznych dla 

studentów z niepełnosprawnością na Uczelni. 

14. Współpraca z prorektorem ds. dydaktycznych oraz konsultantem dydaktycznym w zakresie 

organizacji dodatkowych zajęć, kursów, szkoleń i warsztatów dostosowanych do specjalnych 

potrzeb osób niepełnosprawnych. 

15. Upowszechnianie informacji o możliwościach studiowania osób z niepełnosprawnością                 

w  Warszawskiej Uczelni Medycznej celem pozyskania kandydatów na studia. 

16. Podejmowanie działań mających na celu kształtowanie wśród pracowników Uczelni 

prawidłowych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami, a w szczególności przygotowanie 

kadry akademickiej do pracy ze studentami z niepełnosprawnością. 

17. Gromadzenie i weryfikacja dokumentacji dotyczącej studentów z niepełnosprawnościami 

korzystających z pomocy Biura. 

 

II.  Zasady korzystania z pomocy 

1. Pomoc Biura udzielana będzie wyłącznie tym studentom, którzy sami zwrócą się z wnioskiem 

o wsparcie do Biura. 

2. Do korzystania ze wsparcia Biura uprawnieni są studenci:  

         a) niepełnosprawni 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.), 

        b) przewlekle chorzy lub niezdolni do pełnego uczestnictwa w zajęciach w trybie standardowym, 

ale nieposiadający orzeczonego stopnia niepełnosprawności oraz ci, których niezdolność do 

pełnego uczestnictwa w zajęciach spowodowana jest nagłą chorobą lub utratą sprawności 

z powodu wypadku, ale charakter tej niezdolności jest czasowy. 

3. Osoby ubiegające się o korzystanie z usług Biura zobowiązane są do wypełnienia i złożenia 

w Biurze kwestionariusza rejestracyjnego. 

4. Jeśli przedstawiona dokumentacja będzie niewystarczająca do rozpatrzenia wniosku osoby               

z  niepełnosprawnością, wówczas Biuro zwróci się o uzupełnienie dokumentacji. 

5. Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych ma prawo odmówić udzielenia lub kontynuowania 

pomocy w konkretnej sprawie. Odmowa udzielana jest w terminie 14 dni od daty wpływu 

wniosku oraz jest w formie pisemnej (dopuszcza się za pomocą poczty elektronicznej) i powinna 

zawierać pisemne uzasadnienie. Od odmowy przysługuje odwołanie do Rektora Uczelni 

w terminie 14 dni od daty doręczenia pisma. 

6. Złożona dokumentacja medyczna – jeśli dotyczy -  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). 
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7. Student zgłaszający się po wsparcie jest zobowiązany do: 

a) wyrażenia pisemnie swoich potrzeb, 

b) aktualizacji danych kontaktowych, 

c) zgłaszania potrzeb z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. 

8.     Osoba z niepełnosprawnościami ma prawo do: 

a) wglądu we wszystkie pozostawione dokumenty dotyczące jego osoby, 

b) żądania pełnej poufności informacji powierzanych pracownikom Biura, 

c) zaproponowania rozwiązań do wprowadzenia przez Biuro w jego sprawie, 

d) poufnej rozmowy z wybranym pracownikiem Biura w oddzielnym pomieszczeniu. 

9.  Konsultacje mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub on-line. 

 

III. Skład osobowy Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami: 

 

1. Kierownik Biura - Pełnomocnik ds. Osób z Niepełnosprawnościami. 

2. Konsultant dydaktyczny. 

3. Specjalista ds. technologii wspierających. 

4. Psycholog. 

 

 


