
Zarządzenie Nr 102/2020/2021 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 27 września 2021 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze wsparcia asystenta dydaktycznego 

osoby niepełnosprawnej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

 

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

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

zarządzam, 

co następuje: 

§ 1 

Wprowadzam Regulamin korzystania ze wsparcia asystenta dydaktycznego osoby niepełnosprawnej na 

Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego 

zarządzenia. 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Rektor 

prof. dr hab. Jacek Woźny 
 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1  

do Zarządzenia Nr 102/2020/2021 

Rektora UKW 

 z dnia 27 września 2021 r. 

 

 

Regulamin korzystania ze wsparcia asystenta dydaktycznego osoby niepełnosprawnej 

 

 

1. Student oraz doktorant, a w szczególności student z uszkodzonym narządem ruchu, 

niewidomy lub słabowidzący, głuchy lub słabosłyszący może się ubiegać o przyznanie 

indywidualnego wsparcia w postaci asystenta osoby niepełnosprawnej w czynnościach 

związanych z procesem dydaktycznym, których nie jest w stanie wykonać 

samodzielnie 

2. Z usługi asystenta jako formy wsparcia w procesie dydaktycznym mogą skorzystać 

osoby niepełnosprawne legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności. Decyzję o przyznaniu wsparcia w postaci usług asystenckich 

podejmuje Dział ds. Osób z Niepełnosprawnościami. 

3. Usługi realizowane będą z uwzględnieniem zasady podmiotowego podejścia do 

każdego Beneficjenta, poszanowania jego godności, swobody wyboru wartości  

i celów życiowych oraz poufności mającej na celu poszanowanie prywatności  

i nieujawniania informacji uzyskanych w trakcie świadczenia usługi oraz w związku  

z realizacją usług, a także po jej zakończeniu. 

4. Usługi świadczone są wyłącznie na rzecz osoby niepełnosprawnej 

5. Osobą udzielającej pomocy studentowi niepełnosprawnemu może być: 

1) asystent osoby niepełnosprawnej zatrudniony przez Uniwersytet, 

2) członek rodziny,  

3) wolontariusz, 

4) inny pracownik wskazany przez DON. 

6. Osoba pomagająca studentowi niepełnosprawnemu może uczestniczyć w zajęciach 

dydaktycznych razem ze studentem. 

7. Osoba trzecia uczestnicząca podczas zajęć nie może przeszkadzać w prowadzeniu 

zajęć dydaktycznych. 

8. Student oraz doktorant podczas zajęć wykonuje zadania samodzielnie lub przy pomocy 

osoby trzeciej. 

9. Wniosek o przyznanie indywidualnego wsparcia student oraz doktorant składa w DON. 

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

10. Decyzję o przyznaniu wnioskowanej formy wsparcia podejmuje DON. 

11. Student oraz doktorant zachowuje prawo do otrzymywania indywidualnego wsparcia 

do dnia ukończenia studiów wyższych/doktoranckich/szkoły doktorskiej, zawieszenia 

w prawach studenta/doktoranta lub skreślenia z listy studentów/doktorantów.  

 


