
Zarządzenie Nr 93/2012/2013 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 9 lipca 2013 r. 

 

 

w sprawie wprowadzenia obowiązku uwzględniania w projektach finansowanych lub 

współfinansowanych przez Unię Europejską działań skierowanych na poprawę 

możliwości korzystania osób niepełnosprawnych z pełnej oferty edukacyjnej 

Uniwersytetu. 

 

   
        Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 27/2011/2012 Senatu 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia 

dokumentu pt. Strategia Rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na lata 2011-2015 

 

 

postanawiam, 
 

co następuje: 

 

§ 1 

 
Wprowadzam obowiązek uwzględnienia działań skierowanych do osób 

niepełnosprawnych w projektach finansowanych lub współfinansowanych z funduszy 

strukturalnych oraz innych funduszy europejskich.  

 

§ 2 
 

Na wskazany obowiązek składa się: 

1. Ocena możliwości wprowadzenia rozwiązań korzystnych dla osób niepełnosprawnych 

z wykorzystaniem funduszy unijnych, 

2. Dalsze działania związane z przygotowaniem dokumentacji, w przypadku 

stwierdzenia możliwości otrzymania dofinansowania.  

 

§ 3 

 
1. Jednostki organizacyjne, których dotyczy lub może dotyczyć określony wniosek o 

dofinansowanie Uniwersytetu obowiązane są do podjęcia czynności ustalających          

i ewentualnie przygotowujących materiały potrzebne do złożenia aplikacji. 

2. Działania, których dotyczy obowiązek uwzględnienia powinny być nakierowane na 

umożliwienie osobom niepełnosprawnym korzystania z pełnej oferty edukacyjnej 

Uniwersytetu, zwłaszcza wskazywać skuteczne sposoby niwelowania barier 

architektonicznych i możliwości zorganizowania warsztatów, kursów lub szkoleń.  

 

 

 

 

 



 

§ 4 
 

Obowiązek dotyczy w szczególności określonych w Strategii Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego na lata 2011-2015  Działaniach D4.1.11 i D4.1.13  zmierzających do realizacji celu 

operacyjnego – zapewnienia optymalnej infrastruktury miedzy innymi poprzez : 

1. Niwelowanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych oraz powołanie 

Biura Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych, 

2. Pozyskiwanie środków finansowych na rzecz kultury fizycznej, promocji zdrowia       

i wyrównania szans edukacyjnych osób niepełnosprawnych. 

 

§ 5 

 
1. Zasady zamieszczania w przedmiotowych projektach rozwiązań dotyczących osób 

niepełnosprawnych określa Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, koordynujące 

czynności podejmowane przez poszczególne jednostki Uniwersytetu. 

2. Biuro Funduszy Europejskich i Współpracy z Regionem dokonuje weryfikacji 

możliwości ujęcia rozwiązań dla osób niepełnosprawnych. 

3. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych współpracuje z Biurem Funduszy Europejskich      

i Współpracy z Regionem w zakresie określenia potrzeb i możliwości wprowadzenia 

rozwiązań dla osób niepełnosprawnych.  

§ 6 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                                                          

 

 

 

Rektor 

 

 

                                                                                   prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski 
   


