
 

 

Zarządzenie Nr 8/2021 

 

Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 

29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego 

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 

wprowadzonego Zarządzeniem Nr 103/2019 z dnia 13 września 

2019r. 

 

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy dnia 20 lipca 2018r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 85 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1  

W Regulaminie organizacyjnym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, który 

stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 103/2019 dokonuję następujących zmian: 

1. zmieniam zakres czynności Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych na: 

1) monitoruje i analizuje warunki kształcenia studentów i doktorantów z 

niepełnosprawnością oraz inicjuje działania zmierzające do poprawy tych 

warunków 

2) doradza i opiniuje w sprawach związanych z dostępnością Uniwersytetu dla 

studentów, doktorantów i pracowników z  niepełnosprawnoscią, 

3) kształtowanie świadomości społeczności akademickiej i promowanie 

pozytywnego wizerunku osoby z niepełnosprawnością, 

4) w zakresie swoich zadań współpracuje w biurem ds. osób niepełnosprawnych.  

2. tworzę Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych z następującym zakresem zadań: 

prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem studentów, doktorantów i 

pracowników z niepełnosprawnościami w Uniwersytecie, a w szczególności: 

1) podejmowanie działań związanych ze stwarzaniem studentom i doktorantom 

będącym osobami z niepełnosprawnością warunków do pełnego udziału w 

procesie kształcenia w szczególności:  

• odpowiednią organizację planowych lub dodatkowych zajęć dydaktycznych, 

na wniosek studenta lub doktoranta, umożliwiających pełny udział w procesie 

kształcenia,  

• organizację kursów, szkoleń i warsztatów edukacyjnych, 

• zapewnienie pomocy psychologicznej w postaci punktu konsultacyjnego,  

• zapewnienie asystentów edukacyjnych studentom i doktorantom z 

niepełnosprawnością, 

• obsługa wypożyczalni sprzętu specjalistycznego,  

• upowszechnianie informacji o możliwościach kształcenia się osób z 

niepełnosprawnością,  

• integrację studentów i doktorantów pełnosprawnych oraz z 

niepełnosprawnością w środowisku akademickim, 

2) podejmowanie i koordynowanie działań zmierzających do ograniczenia barier 

utrudniających pracownikom z niepełnosprawnością funkcjonowanie w miejscy 

pracy,  

3) podejmowanie działań mających na celu kształtowanie wśród pracowników 

prawidłowych postaw wobec osób z niepełnosprawnością, a w szczególności 



 

 

przygotowanie kadry akademickiej i administracyjnej do pracy ze studentami i 

doktorantami z niepełnosprawnością (w tym organizacja szkoleń), 

4) współpraca z pełnomocnikiem ds. osób niepełnosprawnych oraz instytucjami 

działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością,  

5) inicjowanie  oraz wspieranie działań promocyjnych i informacyjnych w zakresie 

osób z niepełnosprawnością. 

3. ustalam podległość merytoryczną Biura ds. Osób Niepełnosprawnych pod Prorektora 

ds. Dydaktyki. 

 

§2 

W związku ze zmianami określonymi w §1 w tekście Regulaminu Organizacyjnego 

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 

103/2019 wprowadzam następujące zmiany: 

1. w §53 w ust. 2 dodaje się  pkt. 9 o treści: 

9) biuro ds. osób niepełnosprawnych. 

2. §69 otrzymuje brzmienie: 

Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych, w szczególności: 

1) monitoruje i analizuje warunki kształcenia studentów i doktorantów z 

niepełnosprawnością oraz inicjuje działania zmierzające do poprawy tych 

warunków 

2) doradza i opiniuje w sprawach związanych z dostępnością Uniwersytetu dla 

studentów, doktorantów i pracowników z  niepełnosprawnoscią, 

3) kształtowanie świadomości społeczności akademickiej i promowanie 

pozytywnego wizerunku osoby z niepełnosprawnością, 

4) w zakresie swoich zadań współpracuje w biurem ds. osób niepełnosprawnych.  

 

3. po §69a dodaje się §69b o treści: 

§69b 

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych 

Biuro ds. osób niepełnosprawnych prowadzi sprawy związane z funkcjonowaniem 

studentów, doktorantów i pracowników z niepełnosprawnościami w Uniwersytecie, a w 

szczególności: 

1) podejmuje działania związanych ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym 

osobami z niepełnosprawnością warunków do pełnego udziału w procesie 

kształcenia w szczególności:  

a) organizuje planowe lub dodatkowe zajęcia dydaktyczne, na wniosek studenta 

lub doktoranta, umożliwiające pełny udział w procesie kształcenia,  

b) organizuje kursy, szkolenia i warsztaty edukacyjnych, 

c) organizuje pomoc psychologiczną w postaci punktu konsultacyjnego,  

d) zapewnia asystentów edukacyjnych studentom i doktorantom z 

niepełnosprawnością, 

e) obsługuje wypożyczalnię sprzętu specjalistycznego,  

f) upowszechnia informacje o możliwościach kształcenia się  osób z 

niepełnosprawnością,  



 

 

g) integruje studentów i doktorantów pełnosprawnych oraz z 

niepełnosprawnością w środowisku akademickim, 

2) podejmuje i koordynuje działania zmierzające do ograniczenia barier 

utrudniających pracownikom z niepełnosprawnością funkcjonowanie w miejscu 

pracy,  

3) podejmuje działania mające na celu kształtowanie wśród pracowników 

prawidłowych postaw wobec osób z niepełnosprawnością, a w szczególności 

przygotowuje kadrę akademicką i administracyjną do pracy ze studentami i 

doktorantami z niepełnosprawnością, 

4) współpracuje z pełnomocnikiem ds. osób niepełnosprawnych oraz instytucjami 

działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością,  

5) inicjuje oraz wspiera działania promocyjne i informacyjne w zakresie osób z 

niepełnosprawnością. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2021 r. 

 

 

                     prof. dr hab.  Bogusław Machaliński 

Rektor PUM 


