
Zarządzenie Nr 2/2023 

Rektora Wyższej Szkoły 

Zarządzania i Przedsiębiorczości 

z siedzibą w Wałbrzychu  

z dnia 02 lutego 2023 roku 

 

 

w sprawie: dostosowania procesu kształcenia do potrzeb osób z niepełnosprawnością 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (Dz.U. 2022 poz. 574, z późn. zm.) mając na uwadze zasady działania na rzecz osób  

z niepełnosprawnością, określonych w art. 24 Konwencji ONZ o Prawach Osób 

Niepełnosprawnych, jak również określony w art. 70 pkt. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej obowiązek zapewnienia powszechnego i równego dostępu obywateli do nauki, 

zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

 

Niniejszym określa się szczegółowe warunki dostosowania procesu kształcenia (w skrócie 

RD) przysługujące każdemu studentowi Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości  

z siedziba w Wałbrzychu (w skrócie WSZiP)  z niepełnosprawnością, który otrzyma stosowną 

zgodę władz dziekańskich. Osoby te w ramach racjonalnych dostosowań mogą wnioskować  

o adaptacje w zakresie uczestnictwa w zajęciach, w zakresie organizacji egzaminów  

i zaliczeń, a wsparcie, jakie mogą otrzymać w ramach RD, nie spowoduje obniżenia poziomu 

wymagań akademickich. 

 

§ 2 

 

Celem dostosowania procesu kształcenia do potrzeb osób z niepełnosprawnością jest 

wyrównanie szans edukacyjnych osób z niepełnosprawnościami oraz innych osób 

znajdujących się w szczególnej sytuacji zdrowotnej w pełnym dostępie do kształcenia  

i prowadzenia działalności naukowej w WSZiP . a w szczególności:  

a) w zakresie adaptacji zajęć: 

1) zmiany sposobu uczestnictwa w zajęciach (np. poprzez odrobienie nadliczbowych 

godzin absencji w wyniku spraw związanych z niepełnosprawnością); 

2) możliwość korzystania w trakcie zajęć i/lub egzaminu z pomocy osób 

wspomagających, np. tłumacza języka migowego, asystenta dydaktycznego czy 

asystenta laboratoryjnego; 

3) możliwość stosowania alternatywnej formy zapisu na użytek własny i/lub korzystania 

z dodatkowych urządzeń wspomagających, m.in.: dyktafonów, komputerów, 

komputerów specjalistycznych, tabletów, oprogramowania udźwiękawiającego, 

urządzeń brajlowskich, klawiatur alternatywnych oraz urządzeń tłumaczących  

w czasie rzeczywistym (konieczne jest poinformowanie prowadzącego przed 

rozpoczęciem zajęć); 

 

 

 



b) w zakresie egzaminów i zaliczeń: 

1) zmiany terminu zaliczenia/egzaminu; 

2) zmiany formy egzaminu/zaliczenia (np. z pisemnej na ustną lub odwrotnie); 

3) wydłużenia czasu trwania egzaminu/zaliczenia (o 50% czasu podstawowego); 

4) zmiany organizacji sesji egzaminacyjnej; 

5) możliwość przygotowania pisemnego konspektu odpowiedzi w czasie egzaminu 

ustnego; 

6) możliwość korzystania z krótkich przerw podczas egzaminu; 

7) w przypadku egzaminów o obszernej treści możliwość rozłożenia go na części; 

8) możliwość korzystania z dodatkowych urządzeń wspomagających, m.in.: 

komputerów, komputerów specjalistycznych, tabletów, oprogramowania 

udźwiękawiającego, urządzeń brajlowskich, klawiatur alternatywnych; 

9) możliwość korzystania z pomocy osób wspomagających, np. tłumacza języka 

migowego, asystenta dydaktycznego. 

 

§ 3 

 

1. Szczegółowe warunki dostosowania procesu kształcenia przyznawane są studentowi na 

jeden semestr albo na rok akademicki, w zależności od jego sytuacji zdrowotnej i potrzeb 

związanych z procesem kształcenia. 

2. W przypadku, gdy orzeczenie o niepełnosprawności jest wydane na czas określony, 

szczególne warunki dostosowania procesu kształcenia obowiązują wyłącznie na okres 

występujących utrudnień w kształceniu.  

3. Przyznanie szczegółowych warunków dostosowania procesu kształcenia przyznawane jest 

wyłącznie na pisemny wniosek osoby ubiegającej się.  

4. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 niniejszego Zarządzenia. 

5.Wniosek powinien być złożony najpóźniej na 2 tygodnie po rozpoczęciu semestru, po 

uprzednim zapoznaniu się studenta z zasadami uczestnictwa w zajęciach oraz zaliczenia 

danego przedmiotu zawartymi w Karcie Przedmiotu i odbyciu rozmowy z osobą prowadzącą 

zajęcia dydaktyczne. 

6. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się złożenie wniosku po tym terminie, jednak nie 

później niż miesiąc przed planowanym terminem skorzystania ze szczególnych warunków 

dostosowania procesu kształcenia. Za uzasadniony przypadek uznaje się sytuację, kiedy 

orzeczenie o niepełnosprawności zostaje przedłużone lub wydane w trakcie trwania semestru. 

7. Przez działania, o których mowa w § 1 rozumie się także możliwość wypożyczenia przez 

studenta sprzętu stanowiącego własność WSZiP, a umożliwiającego pełniejszy udział  

w zajęciach w zależności od rodzaju niepełnosprawności. 

Możliwość skorzystania z Wypożyczalni jest działaniem niezależnym od składania przez 

studentów wniosku o dostosowanie procesu kształcenia do indywidualnych potrzeb. 

8. W dostosowywaniu procesu kształcenia dla osób z niepełnosprawnością bierze udział 

Pełnomocnik Rektora ds. Studentów z Niepełnosprawnością (dalej: PRSN) w porozumieniu  

z wykładowcą. 

9. Każdy przypadek studenta jest rozpatrywany indywidualnie i nie może stanowić 

rozwiązania przyjętego jako standardowe dla studentów z tym samym rodzajem 

niepełnosprawności. 

 

 

 

 



§ 4 

 

1. Warunki dostosowania procesu kształcenia przyznawane są na pisemny wniosek studenta,  

2. Rozstrzygnięcie w sprawie przyznania adaptacji podejmuje Pełnomocnik Rektora  

ds. Studentów z Niepełnosprawnością. 

 

§ 5 

 

W terminie do 15 lutego 2023 roku Rektor powołuje Pełnomocnika Rektora ds. Studentów  

z Niepełnosprawnością. 

 

§ 6 

 

1. PRSN analizuje otrzymaną dokumentację, a następnie opiniuje wniosek. 

2. Wystawienie opinii zostaje poprzedzone konsultacją z osobą prowadzącą bezpośrednio 

zajęcia dydaktyczne ze studentem. 

3. Opinia dotycząca zasad i warunków przyznania szczegółowych warunków dostosowania 

procesu kształcenia zostaje przesłana przez PRSN wraz z wnioskiem do podmiotu 

właściwego do wydania rozstrzygnięcia w sprawie. 

4. W przypadku, gdy PRSN stwierdzi, że przedstawiona dokumentacja jest niewystarczająca 

do rozpatrzenia wniosku, zwraca się do studenta wnioskodawcy o jej uzupełnienie. 

5. Do działań PRSN obejmujących wydanie opinii o przyznanie szczegółowych warunków 

dostosowania procesu kształcenia należą: 

1) określenie indywidualnych potrzeb i możliwości studenta wnioskodawcy wynikających  

z niepełnosprawności, które mogą mieć wpływ na proces kształcenia i zaliczenia wskazanych 

przedmiotów w trakcie wyznaczonej konsultacji, 

2) gromadzenie dokumentacji potwierdzającej określone trudności studenta wnioskodawcy, 

3) zasięganie opinii Wykładowców prowadzących zajęcia ze studentem wnioskodawcą w celu 

wypracowania rozwiązań uwzględniających specyfikę kształcenia oraz przyjęte standardy 

nauczania w WSZiP, 

4) zasięganie informacji od pracownika obsługującego tok kształcenia studenta 

wnioskodawcy na temat dotychczasowego przebiegu kształcenia, 

5) informowanie podmiotu, który wydał rozstrzygnięcie w sprawie, o zaistniałych 

przeszkodach przy procesie wdrażania szczegółowych warunków dostosowania potrzeb 

kształcenia dotyczących studenta wnioskodawcy, w szczególności, gdy stwarza on zagrożenie 

lub nie przestrzega innych zasad współpracy z PRSN. 

 

§ 7 

 

1. Wniosek może być zaopiniowany negatywnie przez PRSN w następujących przypadkach, 

gdy: 

1) przedstawiona dokumentacja jest niekompletna, a student wnioskodawca jej nie uzupełnił; 

2) przedstawiona dokumentacja lub wynik konsultacji przeprowadzonych przez PRSN nie 

potwierdzają związku między rodzajem niepełnosprawności, a trudnościami w procesie 

kształcenia i przystąpienia do zaliczeń okresowych i końcowych; 

3) proponowane przez studenta wnioskodawcę rozwiązania adaptacyjne są nieracjonalne lub 

organizacyjnie niemożliwe do przeprowadzenia. 



2. W przypadku odmowy przyznania szczegółowych warunków dostosowania procesu 

kształcenia, student wnioskodawca ma prawo w formie pisemnej do wniesienia zastrzeżeń od 

rozstrzygnięcia do Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą  

w Wałbrzychu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 

3. Przy rozpatrywaniu zastrzeżeń od rozstrzygnięcia Rektor może zasięgnąć opinii PRSN. 

4. Rozstrzygnięcie Rektora jest ostateczne. 

 

§ 8 

 

1. O podjętej decyzji student wnioskodawca jest informowany za pośrednictwem 

Internetowego Systemu Obsługi Studenta funkcjonującego w WSZiP.  

2. Kopia wydanej decyzji doręczana jest Wykładowcy w formie elektronicznej w terminie 

umożliwiającym wdrożenie adaptacji. 

. 

§ 9 

 

Zasady realizowania studiów przez studentów z niepełnosprawnością w Wyższej Szkole 

Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu zawiera załącznik nr 2 niniejszego 

Zarządzenia. 

 

§ 10 

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

                                                                                  Rektor 

 

prof. dr hab. inż. Lucjan Kowalczyk 


