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ZARZĄDZENIE Nr 3/2021 

REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA  

z dnia 12 stycznia 2021 r. 

w sprawie Regulaminu wykorzystania dotacji podmiotowej przeznaczonej na zadania 

związane z zapewnieniem osobom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału 

w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach  

i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej 

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 6 i art. 365 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 

 o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), celem wprowadzenia 

ułatwień osobom z niepełnosprawnościami w pełnym uczestniczeniu w procesie przyjmowania 

na studia i do szkół doktorskich, kształceniu i badaniach naukowych, zarządza się, co następuje:  

§ 1 

Wprowadza się Regulamin wykorzystania dotacji podmiotowej przeznaczonej na zadania  

związane z zapewnieniem osobom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału  

w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach 

doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej, zwany dalej „Regulaminem” stanowiący 

załącznik do niniejszego zarządzenia.  

§ 2 

Regulamin obowiązuje wszystkich studentów, doktorantów i pracowników  

z niepełnosprawnościami Politechniki Rzeszowskiej.  

§ 3 

Nadzór nad prawidłową realizacją zarządzenia powierzam dyrektorowi ds. osobowych  

i socjalnych.  
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§ 4 

Traci moc zarządzenie nr 25/2020 Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego  

Łukasiewicza z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wykorzystania 

dotacji podmiotowej przeznaczonej na zadania związane z zapewnieniem osobom   

z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do 

szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności 

naukowej. 

 

§ 5 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

Treść zarządzenia została wypracowana w ramach realizacji projektu „Politechnika Rzeszowska 

Uczelnią Dostępną” POWR POWR.03.05.00-00-A091/19-00. 

 

 

 

Rektor PRz: prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik  

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:  

wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni. 
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Załącznik do zarządzenia nr 3/2021  
Rektora PRz z dnia 12 stycznia 2021 r. 

 

 

Regulamin wykorzystania dotacji podmiotowej przeznaczonej na zadania związane  

z zapewnieniem osobom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie 

przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach 

doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej  

 

§ 1 

1. Politechnika Rzeszowska realizuje zadania związane z zapewnieniem osobom 

z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na 

studia w celu odbywania kształcenia, kształceniu na studiach i w szkole doktorskiej lub 

prowadzeniu działalności naukowej, zwane dalej zadaniem lub wsparciem. 

2. Wsparciem, o którym mowa w ust. 1 mogą być objęte osoby z potwierdzonym 

orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności oraz osoby z niepełnosprawnościami bez 

stosownego orzeczenia, które są studentami, doktorantami lub pracownikami Uczelni 

prowadzącymi działalność naukową. 

3. Zadania, o których mowa w ust. 1 są finansowane z dotacji podmiotowej Ministerstwa 

Edukacji i Nauki, zwanej dalej dotacją. 

 

§ 2 

1. Dotacja może zostać przeznaczona w szczególności na realizację zadań w zakresie: 

1) dostosowania infrastruktury uczelni/domów studenckich do potrzeb osób  

z niepełnosprawnościami (niwelowanie barier architektonicznych); 

2) dostosowania procesu kształcenia lub prowadzenia działalności naukowej; 

3) transportu, zakwaterowania oraz udziału w wydarzeniach; 

4) zapewnienia optymalnych rozwiązań technologii wspierających (assistive  

technologies); 

5) zatrudniania i wynagradzania pracowników biur/jednostek organizacyjno- 

wspomagających osoby z niepełnosprawnościami. 
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2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań 

zależy od wysokości przyznanej dotacji, zakresu zadań będących w trakcie realizacji lub 

planowanych do realizacji. 

3. Decyzję w sprawie podziału środków finansowych na realizację poszczególnych zadań 

podejmuje rektor na wniosek Zespołu ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.  

4. Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 4, są realizowane w formie niepieniężnej  

w postaci indywidualnego wsparcia na rzecz osób z niepełnosprawnościami. 

5. Szczegółowe kryteria kwalifikacji, przyznawania i korzystania z określonych form 

wsparcia określają odpowiednio procedury zatwierdzone przez rektora. 

6. Obsługę administracyjną związaną z realizacją zadań/form wsparcia określonych  

w niniejszym Regulaminie prowadzi jednostka organizacyjna uczelni właściwa ds. osób 

z niepełnosprawnościami tj. Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami zwane dalej BON. 

§ 3 

1. Zespół ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami powołuje rektor.  

2. W skład Zespołu ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami wchodzą:  

1) pełnomocnik rektora ds. osób z niepełnosprawnościami; 

2) koordynatorzy ds. osób z niepełnosprawnościami powołani przez dziekanów 

poszczególnych wydziałów oraz dyrektorów innych jednostek organizacyjnych 

PRz (tj. Centrum Języków Obcych, Centrum Sportu Akademickiego, Biblioteki 

PRz); 

3) przedstawiciel kanclerza przez niego wskazany; 

4) przedstawiciel studentów; 

5) przedstawiciel doktorantów. 

3. Przedstawiciela studentów i doktorantów wskazują odpowiednio samorząd studencki  

i samorząd doktorantów na zasadach określonych w ich regulaminach. 

 

§ 4 

1. Z wnioskiem o realizację zadań o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 może wystąpić 

odpowiednio pełnomocnik rektora ds. osób z niepełnosprawnościami, koordynator  
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ds. osób z niepełnosprawnościami, dziekan wydziału lub dyrektor jednostki 

organizacyjnej. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

2. Decyzję o przyznaniu środków finansowych podejmuje rektor po weryfikacji dostępności 

środków przez kwestora. 

 

§ 5 

1. Student/doktorant lub pracownik prowadzący działalność naukową, może ubiegać się  

o przyznanie indywidualnego wsparcia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, 3 i 4. 

2. Wniosek o przyznanie indywidualnego wsparcia student/doktorant lub pracownik 

prowadzący działalność naukową składa w BON. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 

do niniejszego Regulaminu.  

3. Decyzję o przyznaniu ww. wnioskowanej formy wsparcia podejmuje pełnomocnik 

rektora ds. osób z niepełnosprawnościami (do kwoty 10.000 zł), a w pozostałych 

sytuacjach kwestor i osoba uprawniona tj. dyrektor ds. osobowych i socjalnych. 

 

§ 6 

1. Student/doktorant zachowuje prawo do otrzymywania indywidualnego wsparcia do dnia 

ukończenia studiów wyższych/doktoranckich/szkoły doktorskiej, zawieszenia w prawach 

studenta/doktoranta lub skreślenia z listy studentów/doktorantów.  

2. Pracownik zachowuje prawo do otrzymywania indywidualnego wsparcia do dnia ustania 

stosunku pracy.   
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Załącznik nr 1 do Regulaminu wykorzystania dotacji podmiotowej przeznaczonej na  
zadania związane z zapewnieniem osobom z niepełnosprawnościami warunków do  

pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu  

na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej 

(zarządzenie nr 3/2021 Rektora PRz z dnia 12 stycznia 2021 r.) 

 

………………………………………….……                   Rzeszów, dnia …………………… 
Imię i nazwisko wnioskodawcy 

…………………………………………… 
Wydział / jednostka organizacyjna 

……………………………………………  
Nr telefonu / e-mail 

 

WNIOSEK 

Proszę o przyznanie środków z dotacji podmiotowej MEiN z przeznaczeniem na realizację zadań 

w zakresie dostosowania infrastruktury uczelni/domów studenckich do potrzeb osób  

z niepełnosprawnościami (niwelowanie barier architektonicznych). 

 

Wnioskuję o:  

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

UZASADNIENIE 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….............. 

…………………………………………………………………………………………………..  

……………………………………………  

Data, podpis wnioskodawcy   
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Opinia Zespołu ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami:  

......................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................  

 

Wniosek popieram/nie popieram*  

……..….………………………….  
Podpis pełnomocnika rektora  

ds. osób z niepełnosprawnościami 

 

Decyzja:  

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................. ................................ 

.................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................  

 

………………………………………………..               ……………………………………. 
                Data, podpis kwestora                                                         Data, podpis rektora 

*- niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu wykorzystania dotacji podmiotowej przeznaczonej na  
zadania związane z zapewnieniem osobom z niepełnosprawnościami warunków do  

pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu  

na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej 

(zarządzenie nr 3/2021 Rektora PRz z dnia 12 stycznia 2021 r.) 

 

………………………………………….……                   Rzeszów, dnia …………………… 
Imię i nazwisko wnioskodawcy 

…………………………………………… 
Wydział / jednostka organizacyjna 

……………………………………………  
Kierunek studiów / stanowisko / dyscyplina nauki 

……………………………………………  
Nr telefonu / e-mail 

WNIOSEK 

Proszę o przyznanie indywidualnego wsparcia z przeznaczeniem na realizację zadań  

w zakresie*(m.in. poprzez wypożyczenie sprzętu):  

1. dostosowania procesu kształcenia lub prowadzenia działalności naukowej  

2. transportu, zakwaterowania oraz udziału w wydarzeniach,  

3. zapewnienia optymalnych rozwiązań technologii wspierających (assistive technologies).  

Wnioskuję o wsparcie w formie:  

……………………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………  

UZASADNIENIE 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………..  

 

……………………………………………  
Podpis studenta/doktoranta/pracownika  
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Potwierdzenie posiadania statusu studenta/doktoranta/pracownika: 

Posiada / nie posiada*  

……………………………………………  
Podpis pracownika BON 

 

Opinia:  

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 

Wniosek popieram/nie popieram*  

……………………………………………..  
Data, podpis koordynatora i pełnomocnika  

ds. osób z niepełnosprawnościami 

 

Decyzja:  

......................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

  

 

……………………………………                                ………………………………….  
Data, podpis kwestora                                                          data, podpis dyrektora ds. osobowych  

i socjalnych  

 
 

*- niepotrzebne skreślić 


