
 

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 83/2020/2021 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 28 czerwca 2021 r.  

 

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z usług transportowych UKW 

świadczonych na rzecz osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności 

 

 
Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.)  

 

 

zarządzam, 

 

 

co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadzam Regulamin korzystania z usług transportowych UKW świadczonych na rzecz 

osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia. 

 

 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

        

 

 

                  

                Rektor 

 

 

 

              prof. dr hab. Jacek Woźny 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 1  

do Zarządzenia Nr 83/2020/2021 

Rektora UKW 

z dnia 28 czerwca 2021 r. 

 

REGULAMIN 

korzystania z usług transportowych UKW 

świadczonych na rzecz osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności 

 

 

§ 1 

Usługi transportowe będą miały na celu umożliwienie podejmowania i kontynuowania 

edukacji osób niepełnosprawnych mających trudności w poruszaniu się oraz ograniczone 

możliwości samodzielnego korzystania z transportu publicznego 

 

§ 2 

Zagadnienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady korzystania z usług transportowych świadczonych na rzecz osób 

z niepełnosprawnościami w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zwanego 

dalej UKW. 

2. Osoba z niepełnosprawnością może korzystać z usług transportowych zapewnianych przez 

UKW, gdy jego niepełnosprawność uniemożliwia mu lub znacznie utrudnia samodzielne 

przemieszczanie się pomiędzy obiektami dydaktycznymi UKW. 

3. Wsparcie w postaci transportu pomiędzy obiektami dydaktycznymi UKW na zajęcia 

przyznawane jest w ramach możliwości organizacyjnych oraz środków finansowych 

uczelni. 

4. Odmowa przyznania świadczenia w związku z brakiem środków nie może stanowić 

podstawy do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.  

 

§ 3 

Wniosek 

1. Podstawą ubiegania się o prawo do korzystania z usług transportowych jest złożenie w 

Dziale ds. Osób z Niepełnosprawnościami zwanym dalej DON następujących 

dokumentów: 

1) wniosku osoby ubiegającej się o przyznanie korzystania z usług transportowych 

świadczonych przez UKW dla osób z niepełnosprawnościami (według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu). 

2) oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem. 

2. Wsparcie w postaci transportu pomiędzy obiektami UKW na zajęcia dydaktyczne 

przyznawane jest na podstawie planu zajęć przesłanego mailem do Działu ds. Osób  

z Niepełnosprawnościami. 

3. Decyzję w sprawie udzielenia wsparcia podejmuje komisja ds. transportu składająca się  

z 2 pracowników Działu oraz przedstawiciela Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych 

UKW. 

 

 

 

 

 

 



 

§ 4 

Warunki organizacji transportu osoby z niepełnosprawnością 

1. Osoba z niepełnosprawnością, w ramach przyznanego wsparcia, zobowiązana jest 

korzystać z usług świadczonych wyłącznie przez kierowców UKW. 

2. Usługa transportowa świadczona jest między miejscem zamieszkania, które znajduje się na 

terenie miasta Bydgoszczy, a miejscem odbywania się zajęć dydaktycznych lub innych 

aktywności akademickich wynikających z programu studiów. 

3. Dopuszcza się przewozy kilku studentów lub doktorantów z niepełnosprawnościami na 

zajęcia dydaktyczne jednym kursem. 

4. Z usługi transportu osoba z niepełnosprawnością może korzystać wielokrotnie w ciągu 

roku akademickiego. 

 

§ 5 

Obowiązki osoby korzystającej z transportu 

1. Obowiązkiem osób z niepełnosprawnościami jest oczekiwanie na transport w ustalonym 

miejscu oraz godzinie. 

2. W przypadku rezygnacji z przejazdu student lub doktorant powinien niezwłocznie 

powiadomić o tym fakcie Dział ds. Osób z Niepełnosprawnościami. 

3. W przypadkach nagłych (np. choroba) student może zrezygnować z przejazdu w dniu 

zajęć, informując o powyższym fakcie Dział ds. Osób z Niepełnosprawnościami lub 

kierowcę UKW. 

4. DON prowadzi wykaz zrealizowanych przejazdów, którego wzór stanowi załącznik do 

Regulaminu. 

5. Student lub doktorant korzystający z transportu ma obowiązek potwierdzić realizację 

usługi podpisem w wykazie zrealizowanych przejazdów. 

 

 § 6 

Utrata prawa do wsparcia 

1. Przyznane wsparcie transportowe wygasa z dniem: 

1) uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu studenta z listy studentów lub doktoranta ze 

szkoły doktorskiej 

2) złożenia przez studenta pisemnej rezygnacji ze studiów lub doktoranta pisemnej 

rezygnacji ze szkoły doktorskiej 

3) złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu dyplomowego, 

4) przeniesienia się studenta lub doktoranta do innej uczelni, 

5) rozpoczęcia długoterminowego urlopu udzielonego na podstawie regulaminu studiów, 

2. Student traci prawo do wsparcia w przypadku rażącego naruszenia regulaminu studiów.  

3. Doktorant traci prawo do wsparcia w przypadku rażącego naruszenia regulaminu studiów 

doktoranckich.  

 

§ 7 

Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia sprawuje Kierownik DON. 

 

 

 

 

 


