DECYZJA Nr 19/2016
Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 26 września 2016 r.

w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Osób z Niepełnosprawnością

Na podstawie § 32 ust. 2 pkt. 1 lit b i g Statutu UKSW, postanawia się, co następuje:
§1
Powołuje się Panią dr Agnieszkę Regulską na Pełnomocnika Rektora do Spraw Osób
z Niepełnosprawnością, na czas od dnia 1 października 2016 r. do odwołania.
§2
Zakres działania Pełnomocnika ds. Osób z Niepełnosprawnością:
1) inicjowanie, nadzorowanie i koordynowanie zadań dotyczących rozwiązywania
problemów osób z niepełnosprawnością wynikających z ustawy - Prawo o szkolnictwie
wyższym;
2)

opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących osób z niepełnosprawnością
na uczelni;

3)

organizowanie konferencji i szkoleń dotyczących tematu niepełnosprawności;

4)

uczestnictwo w konferencjach, seminariach dotyczących tematu niepełnosprawności;

5)

reprezentowanie interesów studentów z niepełnosprawnością przed organami Uczelni i na
zewnątrz;

6)

usuwanie barier w dostępie do zasobów informacyjnych i edukacyjnych;

7)

prowadzenie działań informacyjnych i doradztwa w zakresie praw i dostępnych usług
przysługujących w UKSW studentom i pracownikom z niepełnosprawnością;

8)

informowanie kandydatów na studia o możliwościach kształcenia się w UKSW przez
osoby z niepełnosprawnością;

9)

podejmowanie działań zmierzających do likwidacji barier uniemożliwiających osobom
z niepełnosprawnością, udział w życiu społeczności akademickiej;

10) podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia pomocy technicznej lub usług
specjalistycznych, zwiększających niezależność studentów z niepełnosprawnością lub
przewlekle chorych;
11) podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia dostępu do zajęć dydaktycznych
studentom z niepełnosprawnością i przewlekle chorym, którzy nie są w stanie
standardowo realizować programu studiów;

12) udzielanie pomocy pracownikom prowadzącym zajęcia dydaktyczne, w których biorą
udział studenci z niepełnosprawnością;
13) zapewnianie osobom z niepełnosprawnością odpowiednich warunków technicznych
podczas zdawania egzaminów oraz całego toku studiów;
14) opiniowanie wniosków kierowanych do organów Uczelni dotyczących
z niepełnosprawnością, m.in. wniosków o stypendium specjalne dla
niepełnosprawnych;

osób
osób

15) wydawanie opinii na temat trudności organizacyjnych i technicznych związanych
z niepełnosprawnością studentów;
16) działanie na rzecz przestrzegania właściwego traktowania osób niepełnosprawnych
na UKSW;
17) świadczenie pomocy doraźnej w zakresie rozwiązywania problemów studentów
z niepełnosprawnością;
18) przydzielanie pomocy asystującej osobie z niepełnosprawnością podczas zajęć
dydaktycznych oraz w trakcie trwania egzaminów;
19) współpraca z Pełnomocnikami do spraw Osób Niepełnosprawnych i Studentów
Niepełnosprawnych innych uczelni wyższych w celu wymiany doświadczeń
i realizowania wspólnych działań;
20) współpraca z przedstawicielami instytucji rządowych tj. Pełnomocnik Rządu ds. Osób
Niepełnosprawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, PFRON i jednostek
samorządowych, tj. Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego oraz z organizacjami pozarządowymi i fundacjami
działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych;
21) monitorowanie aktualnych programów i środków docelowych służących wyrównywaniu
szans edukacyjnych, inicjowanie i realizacja działań zmierzających do ograniczenia
skutków niepełnosprawności i barier utrudniających osobom niepełnosprawnym
funkcjonowanie w społeczeństwie; podejmowanie działań na rzecz pełnej integracji
społecznej i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych;
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

R E K T O R UKSW
Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński

