
Zarządzenie Nr 61/2021 

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 
z dnia 2 grudnia 2021 r. 

 

zmieniające zarządzenie Nr 34/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej                      

w Elblągu z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie Regulaminu przyznawania wsparcia 

studentom niepełnosprawnym w ramach dotacji budżetowej na zadania związane 

z zapewnieniem warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo                                    

o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.) zarządza się,                         

co następuje:  

 

§ 1 

W Regulaminie przyznawania wsparcia studentom niepełnosprawnym w ramach dotacji 

budżetowej na zadania związane z zapewnieniem warunków do pełnego udziału w procesie 

kształcenia, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 34/2018 Rektora Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 22 listopada 2018 r., wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wsparcie, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, jest przeznaczone dla studentów: 

1) niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., 

poz. 573 z późn. zm.); 
 

2) przewlekle chorych lub niezdolnych do pełnego uczestnictwa w zajęciach w trybie 

standardowym, nieposiadających orzeczonego stopnia niepełnosprawności, ale 

posiadających stosowne zaświadczenie dokumentujące swoją niepełnosprawność; 
 

3) studentów, których niezdolność do pełnego uczestnictwa w zajęciach spowodowana jest 

nagłą chorobą lub utratą sprawności z powodu wypadku, ale charakter tej niezdolności 

jest czasowy i udokumentowany. 

Dokumenty wraz z wnioskiem o przyznanie wsparcia rejestrowane są u Pełnomocnika 

ds. Studentów Niepełnosprawnych.”; 

2) Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania wsparcia studentom niepełnosprawnym 

w ramach dotacji budżetowej na zadania związane ze stwarzaniem warunków do pełnego 

udziału w procesie kształcenia, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do 

niniejszego zarządzenia; 
 

3) Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania wsparcia studentom niepełnosprawnym 

w ramach dotacji budżetowej na zadania związane ze stwarzaniem warunków do pełnego 

udziału w procesie kształcenia, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do 

niniejszego zarządzenia; 
 

4) Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania wsparcia studentom niepełnosprawnym 

w ramach dotacji budżetowej na zadania związane ze stwarzaniem warunków do pełnego 

udziału w procesie kształcenia, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do 

niniejszego zarządzenia. 

 

 

 

 



§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

                                             Rektor  

 

 dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni 
 

 

 

 


