
ZARZĄDZENIE NR  41/14 
 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu 
 

z dnia 13 października 2014r.  
 

w sprawie zasad wydatkowania środków finansowych na zadania związane ze 
stworzeniem studentom i doktorantom, będącym  osobami niepełnosprawnymi 

warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.  
 
 

 
 Działając w oparciu o treść art. 94 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - 

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

na podstawie § 40 ust. 3 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza 

Piaseckiego  w Poznaniu z dnia 29 listopada 2011 r. (ze zmianami) zarządza się, co 

następuje:  

 
 

§ 1 
 

Wprowadza się „Regulamin wydatkowania dotacji na zadania związane ze 

stworzeniem studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi 

warunków do pełnego ich udziału w procesie kształcenia w Akademii Wychowania 

Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, w brzmieniu określonym treścią 

załącznika do niniejszego zarządzenia.  

§ 2 
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 
 
 
 

REKTOR 
 
 

prof. dr hab. med. Jerzy Smorawiński 
 

 
 
 
 



                                                                                         Załącznik  
do zarządzenia  nr 41/14 

Rektora AWF w Poznaniu  
                                                                                                  z dnia 13.10.2014 r.  

 

REGULAMIN 
 

wydatkowania dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom                
i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi  
warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia  

w Akademii Wychowania Fizycznego  im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. 
 

 
§ 1 

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu finansuje          

z dotacji podmiotowej działania, których celem jest stwarzanie  studentom i doktorantom, 

będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego ich udziału w procesie 

kształcenia. 

§ 2 

1. Środki finansowe z dotacji, o której mowa w § 1 można przeznaczyć na: 

1) dofinansowanie zakupu sprzętu i urządzeń dokonanego przez osoby 

niepełnosprawne, przy czym wysokość jednorazowej pomocy finansowej nie może 

przekraczać kwoty 3.500,00 zł; 

2) realizację zadań służących przełamywaniu barier architektonicznych budynków 

uczelni  wobec osób niepełnosprawnych; 

3) zakup urządzeń wspomagających słuch i wzrok – do wykorzystania w trakcie  zajęć 

dydaktycznych, egzaminów i zaliczeń, z wyłączeniem zakupów majątkowych              

o wartości jednostkowej przekraczającej 3.500,00 zł; 

4) dostosowanie organizacji zajęć do potrzeb i możliwości niepełnosprawnych 

studentów i doktorantów; 

5) organizację spotkań indywidualnych, szkoleń, warsztatów dla osób 

niepełnosprawnych w celu zdobycia umiejętności psychospołecznych i aktywizacji 

zawodowej zwiększających zdolność do samo zatrudnienia  i spotkań                          

z pracodawcami; 

6) porady udzielane przez psychologa, mające na celu przełamywanie barier 

niepełnosprawnych studentów/doktorantów w komunikacji ogólnoludzkiej                     

w środowisku akademickim uczelni; 

7) sfinansowanie lub dofinansowanie usług asysty w zajęciach dydaktycznych 

świadczonych przez osoby opiekujące się niepełnosprawnym 

studentem/doktorantem wymagającym stałej opieki osoby trzeciej, w kwocie nie 

wyższej jednak niż 12,50 zł. brutto za jedną godzinę dydaktyczną asysty; 



8) opłacenie usług tłumaczy języka migowego w zajęciach dydaktycznych; 

9) pokrycie lub dofinansowanie kosztów transportu niepełnosprawnego 

studenta/doktoranta na uczelnię i z powrotem oraz między budynkami uczelni; 

10) pokrycie różnicy wynikającej ze zwiększenia kosztów zakwaterowania w domu 

studenckim niepełnosprawnego studenta/doktoranta, o ile potrzeba indywidualnego 

zakwaterowania wynika ze wskazań w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności 

studenta /doktoranta; 

11) pokrycie kosztów zakwaterowania opiekunów studenta/doktoranta 

niepełnosprawnego w domach studenckich uczelni, o ile konieczność stałej opieki 

nad niepełnosprawnym studentem/doktorantem w procesie kształcenia wynika ze 

wskazań zawartych             w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności. 

2. Środki z dotacji budżetowej, nie mogą być przeznaczone na realizację zadań i wydatków 

w części , w jakich zostały sfinansowane z innych środków publicznych. 

§ 3 

1. Z wnioskiem o przyznanie środków finansowych z dotacji budżetowej na zadania,              

o których mowa w § 2 może wystąpić osoba zainteresowana (niepełnosprawny, 

przedstawiciel administracji Uczelni lub jednostki organizacyjnej). 

2. Wniosek powinien być kierowany do prorektora ds. nauki i zawierać: 

1) szczegółowo opisane zadania (cel); 

2) wnioskowaną kwotę; 

3) opinię dziekana. 

3. Prorektor ds. Nauki może zażądać dodatkowych wyjaśnień i przedłożenia dokumentów 

uzasadniających wniosek. 

4. Finansowanie zadań,  o których mowa w § 2 uzależnione jest od wysokości środków 

finansowych przyznanych Uczelni, zakresu finansowania zadań będących w trakcie 

realizacji lub planowanych do realizacji. 

5. Podziału środków przyznanych Uczelni dokonuje Rektor na wniosek Prorektora ds. Nauki, 

określając wysokość kwot przeznaczonych na realizację określonych rodzajów działań, 

zachowując prawo dokonania przesunięć środków na uzasadniony wniosek Prorektora 

ds. Nauki.  

§ 4 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Rektor. 

§ 5 

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.    

 


