
ZARZĄDZENIE NR 45 

Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

z dnia 6 września 2013 r. 
 

w sprawie przeznaczenia środków finansowych  

uzyskanych przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie  

w ramach dotacji budżetowej  

na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom,  

będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia  
 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst 

jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

1. Środki finansowe uzyskane przez Uczelnię w ramach dotacji budżetowej, o której mowa 

w art. 94 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, mogą być 

wydatkowane wyłącznie na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącym 

osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia. 

2. Środki, o których mowa w ust. 1, mogą być przeznaczone w szczególności na: 

a) realizację zadań służących przełamywaniu barier architektonicznych budynków uczelni, 

z wyłączeniem zakupów majątkowych o wartości jednostkowej przekraczającej 3.500 zł; 

b) zakup przez jednostki organizacyjne uczelni specjalistycznych urządzeń wspomagających 

słuch i wzrok – do wykorzystania w trakcie zajęć dydaktycznych, egzaminów i zaliczeń, 

z wyłączeniem zakupów majątkowych o wartości jednostkowej przekraczającej 3.500 zł; 

c) zakup sprzętu i urządzeń specjalistycznych wspomagających proces dydaktyczny, np. 

specjalistyczne oprogramowanie komputerowe, rzutniki do wyświetlania tekstu wykładu; 

d) dostosowanie organizacji zajęć (w tym lektoratów oraz zajęć z wychowania fizycznego) 

do potrzeb i możliwości studentów/doktorantów niepełnosprawnych; 

e) organizację spotkań indywidualnych, szkoleń (w tym specjalistycznych), warsztatów dla 

studentów/doktorantów niepełnosprawnych w celu zdobycia umiejętności psychospołecznych 

i aktywizacji zawodowej zwiększających zdolność do samozatrudnienia i spotkań z praco-

dawcami; 

f) zakup literatury specjalistycznej i naukowej przez Bibliotekę Główną, z której mogą korzystać 

studenci i doktoranci niepełnosprawni; 

g) porady udzielane przez psychologa, mające na celu przełamywanie barier studentów/ 

doktorantów niepełnosprawnych w komunikacji międzyludzkiej w środowisku akademickim 

uczelni; 

h) sfinansowanie lub dofinansowanie usług uczelnianych asystentów w procesie kształcenia 

studentów/doktorantów niepełnosprawnych w kwocie nie wyższej jednak niż 12,50 zł brutto 

za jedną godzinę dydaktyczną asysty;  

i) opłacanie usług tłumaczy języka migowego uczestniczących w zajęciach dydaktycznych; 

j) pokrycie lub dofinansowanie kosztów transportu niepełnosprawnego studenta/doktoranta na 

uczelnię i z powrotem oraz między budynkami uczelni. 

3. Środki z dotacji budżetowej, o których mowa w ust. 1, nie mogą być przeznaczone na realizację 

zadań i wydatków w części, w jakich zostały sfinansowane z innych środków publicznych. 

§ 2. 

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

mowa w § 1 ust. 2, może wystąpić kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej lub 

kierownik jednostki pozawydziałowej, realizujący proces kształcenia. Wzór wniosku stanowi 

załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 



2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien być skierowany do prorektora ds. kształcenia 

i zawierać: 

a) szczegółowo opisane zadania (cel),  

b) wnioskowaną kwotę. 

4. Prorektor ds. kształcenia może żądać przedstawienia odpowiednich dokumentów uzasadniających 

wniosek. 

5. Finansowanie zadań, o których mowa w § 1 ust. 2, uzależnione jest od wysokości środków 

finansowych przyznanych uczelni, zakresu finansowania zadań będących w trakcie realizacji lub 

planowanych do realizacji. 

§ 3. 

Uchyla się zarządzenie nr 30 rektora ZUT z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przeznaczenia 

środków finansowych uzyskanych przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 

w Szczecinie w ramach dotacji budżetowej na zadania związane ze stwarzaniem studentom 

i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie 

kształcenia. 

§ 4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Rektor 

 

 

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  

do zarządzenia nr 45 Rektora ZUT z dnia 6 września 2013 r. 

(wzór) 

 

 

……………………………… 
(pieczęć podstawowej jednostki 

organizacyjnej/jednostki pozawydziałowej) 

 

Szczecin, dnia ………………………. 

L.dz.  

 

Prorektor ds. kształcenia  

ZUT w Szczecinie 

 

 

WNIOSEK 

Proszę o przyznanie środków finansowych z dotacji budżetowej, o której mowa w art. 94 ust. 1 

pkt 11 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uzyskanej przez uczelnię na zadania związane ze  

stwarzaniem studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego 

udziału w procesie kształcenia, w kwocie  .............................................. zł (słownie:  ...........................  

 ........................................................................................................................................................... ), 

z przeznaczeniem na realizację następujących zadań: 

1)   .....................................................................................................  w kwocie   ..................................  

2)   .....................................................................................................  w kwocie  ..................................  

3)   .....................................................................................................  w kwocie  ..................................  

4)   .....................................................................................................  w kwocie  ..................................  

 

UZASADNIENIE 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

……………………………………………………….. 

(podpis kierownika  

podstawowej jednostki organizacyjnej/jednostki pozawydziałowej) 

 


