
 

 

 

 

 

 

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

 

Nr 137/2012/2013 

 

z dnia 25 czerwca 2013 r. 

 

 

 
w sprawie przyjęcia Uniwersyteckiej Karty Praw Osób Niepełnosprawnych. 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

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

  

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2013 roku przyjął 

Uniwersytecką Kartę Praw Osób Niepełnosprawnych. Karta stanowi wewnętrzny akt określający 

uprawnienia osób niepełnosprawnych uczących się w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. 

Uniwersytecka Karta Praw Osób Niepełnosprawnych stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Zgodność z protokołem stwierdzam      Przewodniczący Senatu UKW 

          Rektor 

 

 

 

mgr Iwona Staszewska-Chyła     prof. dr hab.  Janusz Ostoja-Zagórski 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Egzemplarz nr …/9/2012/2013 



Załącznik Nr 1 

Do Uchwały Nr 137/2012/2013 

Senatu UKW 

z dnia 25 czerwca 2013 r. 

 

 

Uniwersytecka Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 
 

 

 

§ 1 

1. Do korzystania z pomocy Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UKW zwanego dalej BON 

uprawnione są osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

2. Niepełnosprawny kandydat na studia, student, doktorant oraz słuchacz studiów 

podyplomowych ubiegający się o pomoc BON zobowiązany jest do wypełnienia ankiety 

osobowej oraz dostarczenia jej osobiście do BON. 

 

§ 2 

1. BON prowadzi rejestr niepełnosprawnych kandydatów, studentów, doktorantów, 

słuchaczy studiów podyplomowych oraz absolwentów Uniwersytetu. 

2. Kandydat na studia, student, doktorant, słuchacz studiów podyplomowych  

i absolwent mają prawo do ochrony informacji na temat niepełnosprawności. 

3. Student oraz doktorant niepełnosprawny ma obowiązek aktualizowania informacji  

w BON na temat ważności orzeczenia, rodzaju niepełnosprawności oraz pogorszenia 

stanu zdrowia wpływającego na kształcenie. 

 

§3 

BON, za zgodą niepełnosprawnego kandydata na studia, studenta, doktoranta lub słuchacza 

studiów podyplomowych udzieloną w formie pisemnej, może reprezentować go  

we wszystkich sprawach dotyczących studiowania na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego  

w Bydgoszczy.  

 

§ 4 

1. Niepełnosprawnemu studentowi w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności 

przysługuje prawo do: 

a) stosowania dodatkowych urządzeń technicznych, służących osiąganiu założonych 

efektów kształcenia, 



b) rejestrowania zajęć dydaktycznych na własne potrzeby z zachowaniem rygorów prawa 

autorskiego, 

c) zwiększenia standardowo dopuszczanej absencji, 

d) przedłużenia czasu trwania egzaminu, 

e) zamiany formy egzaminu i zaliczenia, 

f) zmiany miejsca egzaminu i zaliczenia, 

g) korzystania z pomocy osób trzecich, 

h) indywidualnej organizacji studiów, 

i) urlopu dziekańskiego. 

 

2. Szczegółowe procedury korzystania z powyższych praw określa Prorektor                     

ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia w porozumieniu z BON. 

 

§ 5 

1. Niepełnosprawnemu doktorantowi w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności 

przysługuje prawo do: 

a) stosowania dodatkowych urządzeń technicznych, służących osiąganiu założonych 

efektów kształcenia, 

b) rejestrowania zajęć dydaktycznych na własne potrzeby z zachowaniem rygorów prawa 

autorskiego, 

c) zwiększenia standardowo dopuszczanej absencji, 

d) przedłużenia czasu trwania egzaminu, 

e) zamiany formy egzaminu i zaliczenia, 

f) zmiany miejsca egzaminu i zaliczenia, 

g) korzystania z pomocy osób trzecich, 

h) przerwy w odbywaniu studiów doktoranckich. 

 

2. Szczegółowe procedury korzystania z powyższych praw określa Prorektor  

ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia w porozumieniu z BON. 

 

§ 6 

1. Niepełnosprawnemu słuchaczowi studiów podyplomowych w zależności od stopnia  

i rodzaju niepełnosprawności przysługuje prawo do: 

a) stosowania dodatkowych urządzeń technicznych, służących osiąganiu założonych 

efektów kształcenia, 

b) rejestrowania zajęć dydaktycznych na własne potrzeby z zachowaniem rygorów prawa 

autorskiego, 

c) zwiększenia standardowo dopuszczanej absencji, 

d) przedłużenia czasu trwania egzaminu, 

e) zamiany formy egzaminu i zaliczenia, 

f) zmiany miejsca egzaminu i zaliczenia, 



g) korzystania z pomocy osób trzecich. 

 

2. Szczegółowe procedury korzystania z powyższych praw określa Prorektor ds. 

Dydaktycznych i Jakości Kształcenia w porozumieniu z BON. 

 

§ 7 

1. Studenci i doktoranci niepełnosprawni mogą bezpłatnie korzystać ze sprzętu 

specjalistycznego posiadanego przez Uniwersytet.  

2. Szczegółowe procedury korzystania ze sprzętu określa BON na podstawie oddzielnych 

regulaminów. 

 

§8 

1. Studenci i doktoranci niepełnosprawni mogą bezpłatnie korzystać z dodatkowych usług 

oferowanych przez Uniwersytet. 

2. Szczegółowe procedury korzystania z dodatkowych usług określa BON na podstawie 

oddzielnych regulaminów. 

 

§9 

1. Uczelnia może stosować w stosunku do niepełnosprawnych kandydatów na studia, 

studentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych lub absolwentów 

dodatkowe uprawnienia, ulgi lub zniżki. 

2. Informacji na temat dodatkowych uprawnień, ulg lub zniżek udziela BON,  

na podstawie oddzielnych przepisów. 

 

§10 

Osoby niepełnosprawne odbywają i zaliczają praktyki według zasad przewidzianych programem 

i planem studiów przy czym praktyki te powinny być zorganizowane w sposób, który nie 

koliduje ze stopniem i rodzajem ich niepełnosprawności 

 

§11 

1. Warunki i tryb rekrutacji w przypadku egzaminów wstępnych uwzględniają szczególne 

potrzeby niepełnosprawnych kandydatów na studia. 

2. Szczegółowe procedury egzaminów wstępnych dla osób niepełnosprawnych określa 

uchwała Senatu Uczelni. 

 


