
Zarządzenie Rektora Nr 35/2012/2013 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia  31 stycznia 2013 r. 

 

w sprawie utworzenia Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz art. 13 ust. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572  z późn. zm.) 

 

postanawiam, 

 

co następuje:  

 

§1 

 

1. Tworzę Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  

w Bydgoszczy zwane dalej BON. 

 

2. BON jest jednostką administracji ogólnej podległej  Prorektorowi ds. Dydaktycznych  

i Jakości Kształcenia. 

 

§2 

Do zadań BON należy: 

 

1) gromadzenie i weryfikacja dokumentacji dotyczącej studentów i doktorantów 

niepełnosprawnych, 

2) podstawowa obsługa niepełnosprawnych studentów, doktorantów i kandydatów  

na studia, 

3) podjęcie działań na rzecz dostosowywania budynków i terenów uczelni dla osób  

z niepełnosprawnością ruchu i wzroku, 

4) organizowanie stanowisk komputerowych oraz innych specjalistycznych rozwiązań 

technicznych dla studentów i doktorantów niepełnosprawnych, 

5) wypożyczanie sprzętu specjalistycznego studentom i doktorantom niepełnosprawnym, 

6) współpraca z pracownikami naukowo-dydaktycznymi uczącymi niepełnosprawnych 

studentów i doktorantów, 

7) prowadzenie strony internetowej www.niepelnosprawni.ukw.edu.pl 

8) aktywizacja społeczna i zawodowa niepełnosprawnych studentów, doktorantów oraz 

absolwentów,  

9) prowadzenie w środowisku osób niepełnosprawnych akcji promocyjnych w celu 

pozyskania kandydatów na studia, 

http://www.niepelnosprawni/


10) opieka nad organizacją studencką zrzeszającą studentów niepełnosprawnych, 

11) koordynowanie uczelnianych projektów i przedsięwzięć dotyczących 

niepełnosprawnych kandydatów, studentów, doktorantów, absolwentów oraz 

pracowników, 

12) podejmowanie innych działań związanych ze stwarzaniem studentom  

i doktorantom będącymi osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału  

w procesie kształcenia. 

 

§3 

 

1. W zakresie zadań, o których mowa w § 2, BON współpracuje z: 

1) jednostkami organizacyjnymi UKW, 

2) organizacjami studentów i doktorantów,  

3) podmiotami zewnętrznymi. 

 

2. Ze strony Uniwersytetu BON współpracuje  w szczególności z: 

1) Działem Spaw Studenckich, 

2) Działem Promocji, 

3) Dział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji, 

4) Biblioteką Główną, 

5) Biurem Karier, 

6) Biurem Funduszy Europejskich i Współpracy z Regionem 

7) jednostkami międzywydziałowymi 

8) innymi jednostkami, których działalność może wpływać na zakres zadań 

 i poprawę jakości obsługi studentów niepełnosprawnych. 

 

3. Ze strony studentów BON współpracuje z: 

1) Samorządem Studenckim, 

2) Samorządem Doktoranckim, 

3) organizacjami studenckimi zrzeszającymi studentów niepełnosprawnych. 

 

4. Ponadto BON  współpracuje z podmiotami zewnętrznymi, w tym z: 

1)  instytucjami publicznymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych 

(PFRON, jednostki samorząd terytorialny), 

2) organizacjami pozarządowymi wspierającymi osoby niepełnosprawne, 

3) przedsiębiorstwami zatrudniającymi osoby niepełnosprawne, 

4) szkołami ponadgimnazjalnymi kształcącymi młodzież niepełnosprawną, 

5) biurami ds. osób niepełnosprawnych innych uczelni. 

 

 



                                                              § 4 

 

Działalność BON skierowana jest do osób posiadających orzeczenie ustalające stopień 

niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, 

poz. 776 z późn. zm.). 

 

§ 5 

 

1. Zobowiązuję Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych do współpracy  

z osobami, jednostkami organizacyjnymi i podmiotami zewnętrznymi  wskazanymi  

w zarządzeniu w zakresie realizacji polityki Uniwersytetu skierowanej na osoby 

niepełnosprawne.  

2. Nadzór nad postanowieniami zawartymi w niniejszym zarządzeniu powierzam 

Prorektorowi ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia. 

 

§ 6 

 

Traci moc obowiązującą zarządzenie Rektora Nr 53/2010/2011 Rektora Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie utworzenia Biura Pełnomocnika 

Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych. 

 

                                                            § 7 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

                                                                                                               Rektor 

 

 

                                                                                      prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski 


