
Zarządzenie Nr 82/2019/2020 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 1 września 2020 r. 

 

 

w sprawie szkoleń dla pracowników UKW z zakresu pracy z osobami z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności 

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 6, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o  szkolnictwie 

wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 85) w związku z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o 

zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1696), a także w 

związku z realizacją na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego projektu  „Uniwersytet Równych Szans” 

(URS). 

 

 

zarządzam, 

co następuje: 

 

§ 1 

W celu stwarzania osobom niepełnosprawnym  warunków do pełnego udziału w:  procesie 

przyjmowania na uczelnię w celu odbywania kształcenia, kształceniu oraz prowadzeniu działalności 

naukowej niezbędne jest profesjonalne przygotowanie pracowników  Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego do pracy z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności. 

 

§ 2 

Ukończenie przez pracowników UKW szkoleń z zakresu pracy z osobami z różnymi 

niepełnosprawnościami podniesie kompetencje pracowników UKW oraz przyczyni się do zwiększenia 

dostępności uczelni dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

 

§ 3 

1. Szkolenia, o których mowa w § 2 są obowiązkowe dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na 

stanowisku: asystenta, adiunkta, asystenta badawczo-technicznego, lektora, instruktora, adiunkta, 

asystenta, adiunkta badawczo-technicznego, asystenta badawczo-technicznego, lektora, instruktora, 

starszego wykładowcy, wykładowcy, asystenta dydaktyczno-bibliotecznego, kustosza 

dydaktyczno-bibliotecznego, adiunkta dydaktyczno-bibliotecznego, wyznaczonych przez 

dziekanów, dyrektorów instytutu, kierowników Studium Języków Obcych i Tłumaczeń, z Studium 

Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Studium Praktyk, Dyrektora Biblioteki. 

2. Niezależnie od grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach o których mowa w 

ust. 1, w koniecznych wypadkach szkolenia organizowane będą dla pracowników samodzielnych.  

3. Szkoleniami objętych będzie 136 pracowników dydaktycznych oraz badawczo-dydaktycznych.  

4. Dziekani  określają z grupą zarządzająca projektem URS liczbę pracowników skierowanych na 

szkolenie z wydziału. 

5. Dyrektorzy instytutu określają z grupą zarządzającą projektem URS liczbę pracowników 

skierowanych na szkolenie z instytutu. 

6. Kierownicy studium oraz dyrektor Biblioteki określają z grupą zarządzającą projektem URS liczbę 

pracowników skierowanych na szkolenia ze studium lub biblioteki.  

§ 4 

1. Szkolenia, o których mowa w § 2 są obowiązkowe dla pracowników administracyjnych oraz 

obsługi wyznaczonych przez dyrektorów kolegiów, kierowników działów oraz biur, dyrektora 

Biblioteki oraz bezpośrednich przełożonych. 

2. Szkoleniami objętych będzie 120 pracowników administracji oraz obsługi. 



3. Dyrektorzy kolegiów, kierownicy działów oraz biur, dyrektor biblioteki oraz bezpośredni 

przełożeni określają z grupą zarządzającą projektem URS liczbę pracowników skierowanych na 

szkolenia z poszczególnych jednostek. 

§ 5 

1. Szkolnie dla pracowników będą realizowane od miesiąca października 2020 r. do września 2023 r. 

2. Harmonogram szkoleń ustalany będzie przez Dział Kadr i Szkolenia wraz grupą zarządzającą 

projektu URS. 

 

§ 6 

1. Szkolenia będą realizowane w łącznym wymiarze 24 godzin. 

2. Jedno szkolenie trwać będzie 6 godzin zajęć. 

3. Szkolenia są bezpłatne dla uczestników  w ramach projektu „Uniwersytet Równych Szans”  

finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy  

o dofinansowanie: POWR.03.05.00-00-A029/19-00). 

4. Szkolenia realizowane będą w budynkach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 

 

 

§ 7 

Program szkolenia obejmuje  4 moduły: 

1. Moduł I – Pracę z osobą niepełnosprawną z dysfunkcją narządu słuchu i mowy 

2. Moduł II – Pracę z osobą niepełnosprawną z dysfunkcją narządu wzroku 

3. Moduł III – Pracę z osobą niepełnosprawną z dysfunkcją narządu ruchu 

4. Moduł IV – Pracę z osobą chorą psychicznie oraz ze spektrum autyzmu  

 

§ 8 

Każdy moduł (szkolenie) zakończy się otrzymaniem przez uczestników stosownych zaświadczeń 

potwierdzających nabyte kompetencje.  

 

§ 9 

Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia sprawuje Prorektor ds. Studenckich i Jakości 

Kształcenia w porozumieniu z Kanclerzem. 

 

§ 10 

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania. 

 

 

 

 

Rektor 

 

 

prof. dr hab. Jacek Woźny 
 

 


