
Załącznik nr 1 

do Regulaminu przyznawania wsparcia w ramach dotacji na zadania 

związane ze stwarzaniem studentom, będącym osobami 
niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie 

kształcenia w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we 

Wrocławiu 

 

 

                         Zakres działalności Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością 

Władze WSZ „Edukacja”, mając na uwadze specjalne potrzeby niepełnosprawnych studentów 

kształcących się na Uczelni, powołały Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością (BON). Jest ono 

kontynuacją i rozszerzeniem dotychczasowych działań realizowanych na rzecz osób 

niepełnosprawnych w Uczelni. 

 

Misja: 

BON koordynuje działania podejmowane w WSZ „Edukacja” we Wrocławiu na rzecz studentów 

będących osobami niepełnosprawnymi. 

Z usług BON korzystać może: 

 osoba niepełnosprawna w rozumieniu przepisów o Rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

 osoba, której niezdolność, o charakterze czasowym, do pełnego uczestnictwa w zajęciach 

spowodowana jest nagłą chorobą lub utratą sprawności w wyniku wypadku (nie 

posiadająca orzeczonego stopnia) niepełnosprawności, 

 kandydat na studia pierwszego, drugiego stopnia na WSZ „Edukacja” będący osobą z 

niepełnosprawnością albo którego niepełnosprawność lub stan zdrowia powoduje trudności 

w procesie rekrutacji, 

 pracownik WSZ „Edukacja”, który chce poszerzyć swoją wiedzę na tematy związane z 

niepełnosprawnością. 

Szanując niezależność osób niepełnosprawnych oraz ich prawa, pomoc BON udzielana jest tylko i 

wyłącznie tym osobom niepełnosprawnym, które same zgłoszą się po pomoc i udokumentują swoją 

sytuację zdrowotną. 

 

Pracownicy biura: 

Koordynator ds. osób z niepełnosprawnością 

 

Zakres zadań : 

1. Monitorowanie potrzeb, problemów i oczekiwań studentów z niepełnosprawnością i 

udzielanie im porad we wszystkich sprawach związanych z przebiegiem studiów 

2. Wsparcie merytoryczne w rozwiązywaniu indywidualnych problemów osób 

niepełnosprawnych oraz niepełnosprawnych kandydatów na studia. 



3. Udział w procesie zakupu sprzętu i usług wspomagających naukę oraz funkcjonowanie osób 

niepełnosprawnych na Uczelni. 

4. Sprawowanie merytorycznego nadzoru nad realizacją działań finansowanych z dotacji 

podmiotowej dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom. będącym osobami 

niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia. 

5. Nadzór nad wypożyczalnią sprzętu dla osób niepełnosprawnych. 

6. Przygotowywanie i przekazanie studentom informacji o ofercie Uczelni na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 

7. Inicjowanie współpracy Uczelni z innymi podmiotami w zakresie działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 

8. Aktywizacja i integracja studentów z niepełnosprawnością. 

9. Organizowanie konsultacji dla studentów. 

10. Monitorowanie  zmian w przepisach mających wpływ na sytuację studentów z 

niepełnosprawnością. 

11. Informowanie o wewnętrznych i zewnętrznych możliwościach uzyskania pomocy finansowej. 

12. Aktualizacja   informacji   na   stronie internetowej  Uczelni dotyczących praw studentów z 

niepełnosprawnością.  

13. Tworzenie i prowadzenie dokumentacji związanej z wydatkowaniem dotacji. 

14. Współpraca z jednostkami Uczelni w celu poszerzenia oferty dedykowanej osobom 

niepełnosprawnym (zbieranie zamówień). 

15. Przygotowywanie dla Władz Uczelni informacji i sprawozdań dotyczących obszaru 

działalności Sekcji. 

16. Rozliczanie dotacji dla Ministerska Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

17. Współpraca z osobami układającymi plany zajęć w zakresie informacji o potrzebach 

studentów z niepełnosprawnością. 

 

 


