
Zarządzenie Nr 38/2018 

Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach 

z dnia 31 grudnia 2018 r. 

w sprawie zasad udzielania pomocy studentom z orzeczoną niepełnosprawnością  

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i art. 11 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 5 pkt. 4 

Statutu Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w zw. z art. 227 ust. 3 ustawy  

z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) zarządza się, co następuje: 

 

 

§ 1 

1. Do organizacji i prowadzenia działań zmierzających do zapewnienia równych szans  

w procesie rekrutacji na studia i realizacji programu studiów przez osoby  

z niepełnosprawnością, powołuje się Pełnomocnika Rektora ds. Osób 

Niepełnosprawnych oraz Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych. 

2. Szczegółowe zadania Pełnomocnika i Biura, o którym mowa w pkt. 1, określa 

Regulamin, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.  

§ 2 

Do studentów, o których mowa w § 1 ust. 1 zalicza się: 

1) osoby z niepełnosprawnością, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności lub dokument równoważny, 

2) osoby przewlekle chore, nieposiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 

których sytuacja zdrowotna potwierdzona jest dokumentacją medyczną, przedłożoną 

w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych, 

3) osoby, u których nagła choroba lub wypadek skutkują czasową niezdolnością do 

pełnego uczestnictwa w zajęciach, a okoliczności te potwierdza dokumentacja 

medyczna, przedłożona w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych. 

 

§ 3 

Student z niepełnosprawnością może ubiegać się o studiowanie w trybie indywidualnej 

organizacji studiów oraz dostosowanie realizacji zajęć do indywidualnych potrzeb 

wynikających z rodzaju niepełnosprawności. 

 

§ 4 

Student z niepełnosprawnością, w uzasadnionych przypadkach, może ubiegać się  

o dostosowanie egzaminu do indywidualnych potrzeb wynikających z rodzaju 

niepełnosprawności, w szczególności do: 

1) zmiany formy egzaminu z pisemnej na ustną lub z ustnej na pisemną, 

2) wydłużenia czasu egzaminu, 



3) korzystania ze specjalistycznego sprzętu umożliwiającego złożenie egzaminu, 

4) zmiany sali egzaminacyjnej na salę dostępną osobom poruszającym się na wózkach 

inwalidzkich, 

5) inne, wynikające z rodzaju niepełnosprawności studenta. 

§ 5 

Dziekan lub upoważniony przez dziekana opiekun praktyk, może ustalić inną formę realizacji 

praktyki w przypadku osób z niepełnosprawnością, którym rodzaj niepełnosprawności 

uniemożliwia zaliczenia jej w ogólnie przyjętej formie. 

  

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od roku akademickiego 

2018/2019. 

 

 

 


