
Zarządzenie Nr 104/2020/2021 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 27 września 2021 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze wsparcia tłumacza języka 

migowego  w ramach wsparcia dydaktycznego studenta / doktoranta oraz kandydata 

ubiegającego się o przyjęcie na studia z uszkodzonym słuchem Uniwersytetu 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 tłumacza języka migowego  w ramach 

wsparcia dydaktycznego studenta / doktoranta oraz kandydata ubiegającego się o przyjęcie na 

studia z uszkodzonym słuchem Uniwersytetu 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 104/2020/2021 

Rektora UKW 

 z dnia 27 września 2021 r. 

 

 

Regulamin 

korzystania ze wsparcia tłumacza języka migowego  w ramach wsparcia dydaktycznego 

studenta / doktoranta oraz kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia z 

uszkodzonym słuchem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 
 

§ 1 

Regulamin określa zasady korzystania ze wsparcia tłumacza języka migowego finansowanego w 

oparciu o fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych. 

 

§ 2 

1. Ze wsparcia w formie tłumacza języka migowego w celu efektywnego zdobywania wiedzy, 

umiejętności i kompetencji w procesie studiowania może korzystać: 

1) osoba posiadająca status Studenta / doktoranta Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego – 

zwanego dalej UKW, z niepełnosprawnością narządu słuchu posiadający orzeczenie 

o niepełnosprawności  

2) kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia posiadający orzeczoną 

niepełnosprawność z tyt. narządu słuchu. 

2. Student/ doktorant korzysta z pomocy tłumacza języka migowego, przy tych czynnościach, 

których nie jest w stanie wykonać samodzielnie i są to czynności związane z procesem 

dydaktycznym na UKW w Bydgoszczy. 

3. Formę wsparcia tłumacza języka migowego określa Dział Osób  

z Niepełnosprawnościami zwany dalej DON na podstawie złożonych przez studenta / 

doktoranta dokumentów. 

 

§ 3 

Zakres wsparcia tłumacza języka migowego obejmuje tłumaczenie na język migowy  

w następujących okolicznościach: wsparcia tłumacza języka migowego może dotyczyć następujących 

okoliczności: 

1) tłumaczenie w trakcie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, konserwatoriów oraz podczas 

zaliczeń, egzaminów, seminariów dyplomowych, obrony prac dyplomowych studenta 

/doktoranta i innych formach zajęć wynikających z programu kształcenia, 

2) wsparcie kandydata z niepełnosprawnością ubiegającego się o przyjęcie na studia,. 

3) inne zadania, które dotyczą czynności związanych z procesem dydaktycznym wynikające z 

procesu komunikacji podczas konsultacji z pracownikami dydaktycznymi UKW w 

Bydgoszczy. 

 

§ 4 

 

1. Podstawą ubiegania się o prawo korzystania ze wsparcia tłumacza języka migowego są 

następujące dokumenty: 

1) wypełniony wniosek o wsparcie (załącznik nr 1) złożony w terminie do dnia 15 lipca 

osobiście w DON lub wysłany pocztą,  

2) wyjątkowo może być to termin późniejszy niż określony jak w pkt 1. jednak bez 

gwarancji otrzymania wsparcia, 

3) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności - do wglądu,  

4) opublikowany w USOS plan zajęć lub jego zmianę wraz ze wskazaniem, które z zajęć 

wymaga wsparcia,   



5) oświadczenie o zapoznaniu się z Regulamin korzystania ze wsparcia Tłumacza Języka 

Migowego w ramach wsparcia dydaktycznego studenta / doktoranta z uszkodzonym 

słuchem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  

w Bydgoszczy. 

2. Uczelnia zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku o przyznanie tłumacza języka 

migowego, w przypadku gdy: 

1) osoba ubiegająca się o przyznanie wsparcia tłumacza języka migowego nie spełnia 

któregokolwiek z warunków określonych w § 2                                                                                                                                                                                                             

ust. 1;  

2) zakres wnioskowanego wsparcia wykracza poza ramy określone w § 3 niniejszych 

Zasad;  

3) zakres wparcia na podstawie złożonych wniosków przekracza budżet przewidziany 

przez Uczelnię na ten cel w danym roku akademickim.  

3. Student/doktorant może przybrać tłumacza języka migowego z poza listy uczelni, z którym 

chce współpracować w trakcie realizacji procesu dydaktycznego z wyjątkiem sesji 

egzaminacyjnych 

4. W przypadku przybrania tłumacza z poza listy, koszty opłacenia wsparcia student/doktorant 

ponosi we własnym zakresie. 

5. Procedura przyznania tłumacza języka migowego może trwać maksymalnie do dnia 15 

października roku akademickiego w którym student/doktorant złożył wniosek o wsparcie o 

którym mowa w ust. 1 pkt 1. 

6. W razie upływu ważności orzeczenia o niepełnosprawności w trakcie trwania usługi, 

student/doktorant zobowiązany jest do dostarczenia aktualnego dokumentu, niezwłocznie nie 

później jednak niż po upływie jednego miesięca od utraty ważności poprzedniego orzeczenia. 

7. Student/doktorant zobowiązany jest do poinformowania DON o utracie statusu 

studenta/doktoranta UKW w Bydgoszczy, niezwłocznie po zaistnieniu tego faktu. 

8. W przypadku rezygnacji z usług tłumacza języka migowego student/doktorant zobowiązany 

jest do powiadomienia osobiście lub drogą elektroniczną DON w terminie 7 dni roboczych 

przed datą rezygnacji. 

9. Student/doktorant/ zobowiązany będzie do zwrotu kosztów wsparcia tłumacza języka 

migowego w następujących przypadkach: 

1) nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach 

2) rezygnacji ze studiów w terminie dwóch miesięcy licząc od rozpoczęcia roku 

akademickiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


