
Zarządzenie Nr 103/2020/2021 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 27 września 2021 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze wsparcia psychologicznego  Działu 

ds. Osób z Niepełnosprawnościami 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 psychologicznego  Działu ds. Osób z 

Niepełnosprawnościami 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 103/2020/2021 

Rektora UKW 

 z dnia 27 września 2021 r. 

 

 

Regulamin korzystania ze wsparcia psychologicznego 

 Działu ds. Osób z Niepełnosprawnościami 

 
§ 1 

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze wsparcia psychologicznego realizowanego na rzecz 

studentów, doktorantów i pracowników UKW z niepełnosprawnościami. 

 

§ 2 

Wsparcie psychologiczne udzielane jest przez Dział ds. Osób z Niepełnosprawnościami UKW zwanym 

dalej „DON”. 

 

§ 3 

1. Na konsultacje z psychologiem należy się umówić. 

2. Na stronie www.niepelnosprawni.ukw.edu.pl podane są szczegółowe informacje odnośnie 

kontaktu z psychologiem. 

 

§ 4 

Osoba korzystająca z pomocy psychologicznej DON musi potwierdzić na pierwszych konsultacjach 

stosownym dokumentem lub oświadczeniem status osoby niepełnosprawnej. 

 

§ 5 

1. Pomoc psychologiczna obejmuje w roku akademickim wsparcie i pomoc: 

1) w sytuacjach trudnych i kryzysowych, 

2) w zakresie trudności edukacyjnych, zarządzania czasem, trudności interpersonalnych, 

nabycia kompetencji społecznych, radzenia sobie z emocjami i stresem, 

3) w sytuacji choroby psychicznej, 

4) w sytuacji radzenia sobie z niepełnosprawnością, 

5) w adaptacji akademickiej. 

2. Oferowana pomoc nie jest terapią – ma zapewnić doraźne wsparcie dla zainteresowanego. 

 

§ 6 

Kontakt z psychologiem odbywać się może w formie stacjonarnej, jak i zdalnej, jeżeli psycholog uzna 

to za stosowne. 

 

§ 7 

Wszelka dokumentacja prowadzona podczas spotkań musi być gromadzona 

i przechowywana zgodnie z obowiązującym prawem. 

 

§ 8 

Psycholog udzielający wsparcia zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 

uzyskanych od zainteresowanego w trakcie udzielanego wsparcia. Wyjątek stanowi zagrożenie życia 

zainteresowanego, osób trzecich czy samego psychologa. 

 

§ 9 

Wsparcie prowadzone jest przez wykwalifikowanych psychologów – posiadających niezbędne 

wykształcenie, a także odpowiednie umiejętności zawodowe. 

 

§ 10 

W razie niesatysfakcjonujących efektów uczestnik konsultacji może w każdej chwili zrezygnować ze 

wsparcia psychologa. 


