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§ 1 

Ogólne zasady przyznawania wsparcia w zakresie organizacji zajęć dodatkowych przez 

Zespół ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych określone są w „Regulaminie przyznawania 

wsparcia w ramach dotacji na zadania związane z kształceniem studentów 

niepełnosprawnych oraz wydatkowania dotacji obowiązujący na Uniwersytecie Marii 

Curie-Skłodowskiej”. 
 

§ 2 

1. Każdy student/doktorant z niepełnosprawnością Uniwersytetu ma prawo do 

korzystania z dodatkowych zajęć organizowanych przez Zespół ds. Obsługi Osób 

Niepełnosprawnych. 

2. Zajęcia dodatkowe organizowane przez Zespół to w szczególności: 

1) lektorat z języka angielskiego; 

2) zajęcia sportowe prowadzone przez Centrum Kultury Fizycznej (zajęcia na 

pływalni, siłowni, gra boccia oraz inne zgodne z ofertą dydaktyczną Centrum); 

3) szkolenia rozwijające potencjał osobisty; 

4) wyjazdowe formy wsparcia (dni adaptacyjne, wyjazd szkoleniowo-integracyjny, 

obóz językowy). 
 

§ 3 

1. Podstawą ubiegania się o możliwość korzystania z zajęć dodatkowych 

organizowanych przez Zespół są następujące dokumenty: 

1) formularz form wsparcia znajdujący się w siedzibie Zespołu ds. Obsługi Osób 

Niepełnosprawnych; 

2) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności do wglądu przez pracownika Zespołu 

ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych. 

2. Spełnienie dodatkowych wymogów jakie posiada jednostka realizująca zajęcia 

sportowe. 
 

§ 4 

1. Studenci i doktoranci pełnosprawni mogą brać udział w zajęciach dodatkowych w 

Zespole ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych w ramach dotacji, ze względu na 

budowanie: 

1) dobrych relacji pomiędzy osobami pełnosprawnymi, a osobami 

z niepełnosprawnościami; 
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2) świadomości o niepełnosprawności; 

3) wiedzy przybliżającej tematykę niepełnosprawności jako elementu rehabilitacji 

społecznej osób z niepełnosprawnościami, mającej na celu wdrażanie studentów 

i doktorantów z niepełnosprawnościami do pełnego udziału w procesie 

kształcenia; 

4) nowych umiejętności, które pomogą w działaniach na rzecz dostosowania 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej do potrzeb studentów/doktorantom 

z niepełnosprawnościami. 

2. Student/doktorant pełnosprawnych może brać udział w zajęciach dodatkowych na 

zasadach: 

1) Studenci/doktoranci pełnosprawni uczestniczący w zajęciach, o których mowa w 

§ 2 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 mogą w nich uczestniczyć, jeśli pełnią rolę 

asystentów studentów/doktorantów z niepełnosprawnościami, w zakresie 

niezbędnym w procesie kształcenia; 

2) stosunek studentów/doktorantów pełnosprawnych do studentów/doktorantów 

z niepełnosprawnościami uczestniczących w zajęciach, o których mowa w § 2 

ust. 2 pkt 4 nie może przekraczać 40 %, a w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach może wynosi 50 %; 

3) studenci/doktoranci mogą korzystać w zajęciach o których mowa w § 2 ust. 2 

pkt 3 jako pogłębianie wiedzy i świadomości o niepełnosprawności. 

 
§ 5 

Prawa i obowiązki studenta i doktoranta korzystającego z zajęć dodatkowych 

organizowanych przez Zespół ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych: 

1) student/doktorant zobowiązuje się systematycznie uczestniczyć w zajęciach, na 

które się zapisał; 

2) student/doktorant zobowiązuje się do punktualnego przychodzenia na zajęcia; 

3) w przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach z lektoratu 

student/doktorant zobowiązuje się do nadrobienia materiału we własnym 

zakresie; 

4) student/doktorant stosuje się do poleceń prowadzącego zajęcia; 

5) rezygnację z zajęć student/doktorant zgłasza do prowadzącego zajęcia oraz do 

Zespołu ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych; 

6) student/doktorant może zgłaszać propozycje zajęć dodatkowych i może się 

angażować w ich przygotowanie; 

7) wszelkie uwagi i nieprawidłowości należy zgłaszać do Zespołu. 
 

§ 6 

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie szczegółowym stosuje się 

odpowiednio „Regulamin przyznawania wsparcia w ramach dotacji na zadania związane 

z kształceniem studentów niepełnosprawnych oraz wydatkowania dotacji obowiązujący na 

Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej”. 

 


