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1
USTAWA
z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

DZIAŁ II →Szkolnictwo wyższe →
Rozdział 1 → Uczelnie
Art. 11. 1. Podstawowymi zadaniami uczelni są:
6) stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego
udziału w:

a) procesie przyjmowania na uczelnię w celu odbywania
kształcenia,

b) kształceniu,
c) prowadzeniu działalności naukowej.

Rozdział 2 → Stopień doktora→
Oddział 2 → Kształcenie doktorantów
Art. 209. 1. Doktorant nieposiadający stopnia doktora otrzymuje
stypendium doktoranckie.
7. Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności,
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o
którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, otrzymuje stypendium doktoranckie w
wysokości zwiększonej o 30% kwoty wskazanej w ust. 4 pkt 1.

4 749,81 zł
Przykład:
Wynagrodzenie profesora 6410,00 zł
ust. 4 pkt 1
Wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wynosi co najmniej:
1)

37% wynagrodzenia profesora – do miesiąca, w którym została
przeprowadzona ocena śródokresowa;

2) 2) 57% wynagrodzenia profesora – po miesiącu, w którym została
przeprowadzona ocena śródokresowa.
A więc np.:
6410 zł x 37 % x 130 % = 3 083,21 zł
6410 zł x 57 % x 130 % = 4 749,81 zł

2
Formy wsparcia
na przykładach polskich uczelni

Gdzie szukać wsparcia?
Pomoc oraz informacje jakie formy wsparcia przewiduje
twoja Uczelnia uzyskasz u Pełnomocnika ds. osób
Niepełnosprawnych lub w Biurze ds. Osób
Niepełnosprawnych.

Na kolejnych slajdach przykłady na jaką pomoc, wsparcie
możesz liczyć na uczelni.

Przykłady formy wsparcia
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Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Lektoraty z języka angielskiego
Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego UMCS organizuje dodatkowe
lektoraty z języka angielskiego. Zajęcia są prowadzone w grupach o różnym
poziomie zaawansowania.
Prawa i obowiązki

• Doktorant zobowiązuje się systematycznie uczestniczyć w zajęciach, na które się zapisał.
• Doktorant zobowiązuje się do punktualnego przychodzenia na zajęcia.
• Doktorant ma prawo do trzech usprawiedliwionych nieobecności na zajęciach w ciągu semestru.
• Trzykrotne nieusprawiedliwione nieuczestniczenie w zajęciach z winy doktoranta skutkuje utratą
możliwości korzystania z zajęć dodatkowych w danym roku akademickim.

• Doktorant zobowiązuje się stosować się do poleceń prowadzącego zajęcia.
• Rezygnację z zajęć doktorant zgłasza do Zespołu ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.
• Doktorant może zgłaszać propozycje zajęć dodatkowych i może angażować się w ich przygotowanie.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wypożyczalnia sprzętu
Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego UMCS prowadzi
wypożyczalnię sprzętu dla niepełnosprawnych studentów i doktorantów. Sprzęt jest wypożyczany
bezpłatnie na czas określony w umowie użyczenia.
Jaki sprzęt wypożyczamy?
- kieszonkowy elektroniczny powiększalnik video FarView
- powiększalnik OPTi Verso 2
- dyktafony
- system FM Amigo T5/R5 i Domino Pro
- komputery przenośne
- monitory brajlowskie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Bezpłatny transport
Komu przysługuje bezpłatny transport?
Doktorant z niepełnosprawnością może korzystać z usług transportowych zapewnianych przez
Uniwersytet, gdy jego niepełnosprawność uniemożliwia mu samodzielny dojazd i powrót z zajęć
dydaktycznych.
Podstawą ubiegania się o prawo korzystania z usług transportowych UMCS są następujące
dokumenty:

1)

Formularz form wsparcia złożony w siedzibie Zespołu ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych,

2)

Okazanie do wglądu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub dokumentacji medycznej,

3)

Aktualny Plan zajęć na UMCS.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wyjazdy dydaktyczne
Wyjazd adaptacyjny
Doktoranci pierwszego roku mogą skorzystać z wyjazdu, który ułatwia włączenie
się do społeczności akademickiej uczelni. Wyjazd odbywa się w październiku.
Wyjazdy szkoleniowe
Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego UMCS
oraz Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych „Alter Idem” UMCS organizuje
wyjazdy szkoleniowe: Wiosnowisko oraz obóz językowy. Ich celem jest podnoszenie
kompetencji społecznych i zawodowych oraz umiejętności posługiwania się
językiem obcym.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pomoc asystenta
Doktoranci z niepełnosprawnością mają prawo korzystać ze wsparcia asystenta w
czynnościach związanych z nauką, których nie są w stanie wykonać samodzielnie.
Asystenci mogą:
• towarzyszyć im w drodze na zajęcia,
• pomagać im w notowaniu na zajęciach,
• pomagać im przed, w trakcie i po zakończeniu zajęć sportowych,
• pomagać im w bibliotece, w przygotowaniu materiałów do zajęć, prac zaliczeniowych,
licencjackich i magisterskich,
• pomagać im w wykonywaniu innych, indywidualnie dobranych zadań.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Aktywność sportowa
Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego UMCS wraz z Centrum Kultury Fizycznej
UMCS organizuje dodatkowe zajęcia sportowe, dostosowane do potrzeb osób z różnymi rodzajami
niepełnosprawności.
Prawa i obowiązki
• Doktorant zobowiązuje się do punktualnego przychodzenia na zajęcia.
• Doktorant ma prawo do trzech usprawiedliwionych nieobecności na zajęciach w ciągu semestru.
• Trzykrotne nieusprawiedliwione nieuczestniczenie w zajęciach z winy doktoranta skutkuje utratą możliwości
korzystania z zajęć dodatkowych w danym roku akademickim.
• Doktorant zobowiązuje się stosować się do poleceń prowadzącego zajęcia.
• Rezygnację z zajęć doktorant zgłasza do Zespołu ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Rozwój osobisty
Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia
Psychologicznego UMCS regularnie organizuje szkolenia, które
pomagają doktorantom rozwijać własny potencjał. Tematyka
szkoleń jest dobierana indywidualnie, na podstawie
zainteresowań studentów.

Uniwersytet Wrocławski

Asystent dydaktyczny
Naczelną zasadą osoby pełniącej tę funkcje jest wspieranie, a nie wyręczanie
w procesie dydaktycznym lub naukowym. Zakres obowiązków asystenta jest
dostosowany do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Wsparcie może być bardzo przydatne w sporządzaniu notatek na zajęciach, w
przygotowywaniu się do zajęć, zaliczeń oraz sesji egzaminacyjnej. Asystent
dydaktyczny wspomaga osobę z niepełnosprawnością m.in. w załatwianiu
spraw formalnych w jednostkach Uniwersytetu Wrocławskiego, w dotarciu na
Uczelnię, wypożyczeniu książek z biblioteki oraz w kontaktach z
wykładowcami i prowadzącymi zajęcia.

Uniwersytet Wrocławski

Usługa transportu
Jest realizowana przez firmę zewnętrzną na terenie miasta
Wrocław. Umożliwia ona osobom z niepełnosprawnością
dojazd na Uczelnię, w szczególności na zajęcia dydaktyczne,
konsultacje, do dziekanatu, biblioteki czy na udział w
konferencjach organizowanych przez Uniwersytet. Z usługi
korzystają głównie osoby z niepełnosprawnością narządów
ruchu.

Uniwersytet Wrocławski

Indywidualny lektorat objęty
programem studiów
Zajęcia dedykowane doktorantom z niepełnosprawnością, którym
zajęcia grupowe uniemożliwiają opanowane materiału tak jak wymaga
tego program studiów. Zajęcia prowadzone są przez lektorów i
wykładowców ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Po
zakwalifikowaniu doktoranta na konkretny poziom języka obcego,
Kierownictwo Studium wyznacza lektora, który prowadzi zajęcia
zgodnie wymaganiami danego poziomu.

Uniwersytet Wrocławski

Usługa adaptacji materiałów
dydaktycznych
Osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku mogą starać się o usługę adaptacji i
przetwarzania materiałów dydaktycznych związaną z udziałem w procesie przyjmowania do
Szkoły Doktorskiej, kształceniu na studiach i w Szkole Doktorskiej lub prowadzeniu
działalności naukowej lub udostępnienie istniejących już adaptacji.
Adaptacja materiałów dydaktycznych polega na przekształceniu zeskanowanego
materiału dydaktycznego do formatu tekstowego lub formatu umożliwiającego
odczytywanie przez programy udźwiękawiające, opisaniu elementów graficznych zgodnie z
wytycznymi tworzenia opisów dla osób niewidomych, dostosowaniu trudniejszych form
graficznych tak, aby były czytelne, dostosowaniu materiału do wykonania wydruku
brajlowskiego po wcześniejszej konwersji dokumentu.

Uniwersytet Wrocławski

Usługa kursu orientacji
przestrzennej
Z kursu orientacji przestrzennej korzystają osoby, które mają trudności w
poruszaniu się i orientacji przestrzennej, głównie osoby z niepełnosprawnością
narządu wzroku oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Doradztwo w zakresie orientacji przestrzennej obejmuje przeprowadzenie
treningu samodzielnego poruszania się na trasach związanych z procesem
naukowo-dydaktycznym, np. z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania zajęć
dydaktycznych, jednostek Uniwersytetu Wrocławskiego: biblioteki, dziekanatu,
biura Zespołu ds. Obsługi Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością,
jednostek zewnętrznych związanych z procesem naukowo-dydaktycznym
(biblioteki i czytelnie) oraz dworca PKP i PKS.

Uniwersytet Wrocławski

Poradnia Psychologiczna
Dla doktorantów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności i ze szczególnymi potrzebami oraz
pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego. Główne zadanie Poradni: udzielanie wsparcia i pomoc w
zakresie radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych, rozpoznawanie problemów
psychologicznych i ustalanie form pomocy. Poradnia zapewnia poufny charakter konsultacji. Ujawnienie
informacji objętych tajemnicą zawodową jest dopuszczalne wówczas, gdy:
• występuje lub może wystąpić zagrożenie zdrowia, życia, bezpieczeństwa osoby korzystającej z
Poradni lub innych osób;
• zachowanie tajemnicy zawodowej może prowadzić do naruszenia prawa;
• ujawnienie poufnych informacji innej osobie lub instytucji jest niezbędne w procesie terapii i/lub
leczenia.

Uniwersytet Wrocławski

Wypożyczalnia sprzętów
i urządzeń specjalistycznych
Przeznaczona jest dla osób z niepełnosprawnością: studentów,
doktorantów oraz pracowników prowadzących działalność naukową.
W wypożyczalni znajdują się sprzęty i urządzenia dla osób z
dysfunkcją narządu wzroku (między innymi: powiększalniki, lupy
elektroniczne, programy udźwiękawiające), słuchu (przenośny system
FM) oraz ruchu (klawiatura z wymiennymi nakładkami).

Uniwersytet Wrocławski

Konsultacje związane
z procesem dydaktycznym
Wsparcie doktorantów w formalnościach związanych
z indywidualizacją procesu kształcenia ze względu na
indywidualne potrzeby osoby z niepełnosprawnością oraz
ze szczególnymi potrzebami.

Inne formy wsparcia
na przykładach polskich uczelni

Tłumacz
Usługi tłumaczy języka migowego oraz lipspeakerów dla osób
nie(do)słyszących

Wsparcie psychologiczne
i edukacyjne

Udział w realizowanych konferencjach naukowych

Udział w realizowanych projektach prozawodowych

Inne formy wsparcia zaprezentowane na slajdach o
,,katalogu zadań dofinansowywanych przez MNiSW”
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Ministerstwo Edukacji i Nauki

Wsparcie niepełnosprawnych
studentów i doktorantów
9 tys.

2005 r.

30 tys.

2010 r.

20 tys.

2007 r.

25tys.

2020 r.

Na polskich uczelniach
studiuje coraz więcej osób
niepełnosprawnych. W 2005
roku było ich nieco ponad 9
tysięcy, w 2007 – już prawie 20
tysięcy, a w 2010 – niemal 30
tysięcy. Dzięki rozwiązaniom
wprowadzonym w reformie
szkolnictwa wyższego
z 2011 roku uczelnie uzyskały
nowe możliwości pomocy
niepełnosprawnym studentom
/ doktorantom.

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Dotacje na rzecz Osób
Niepełnosprawnych
Celem wsparcia tych zadań ministrowie nadzorujący uczelnie
przekazują dotację podmiotową.
Środki finansowe z dotacji powinny być przeznaczone na zapewnienie
kandydatom na studia, studentom, doktorantom
i pracownikom warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania
na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach
doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej.

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Na co mogą być wydawane
środki finansowe?
Mogą one być wydatkowane m.in. na kursy języka migowego dla
studentów, doktorantów oraz dla pracowników uczelni, specjalistyczne
szkolenia, w tym umożliwiające orientację przestrzenną na terenie
uczelni niepełnosprawnym studentom
i doktorantom, udział w olimpiadach, w różnych wydarzeniach, zakup
sprzętu i urządzeń specjalistycznych wspomagających proces
dydaktyczny, zakup literatury specjalistycznej i naukowej do
uczelnianych bibliotek dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
dostosowanie infrastruktury.

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Co więcej ?
Ponadto z dotacji uczelnie mogą realizować wydatki na rzecz osób z
niepełnosprawnościami, potwierdzonymi orzeczeniem o stopniu
niepełnosprawności oraz wydatki na rzecz osób z
niepełnosprawnościami bez stosownego orzeczenia. W tym celu
uczelnie mogą opracować wewnętrzny regulamin, który określi kryteria
kwalifikacji oraz formy pomocy studentom/doktorantom oraz
pracownikom prowadzącym działalność naukową z
niepełnosprawnościami bez stosownego orzeczenia.

Przykładowy katalog wydatków
z dotacji na wsparcie procesu kształcenia i
prowadzenia badań osób z
niepełnosprawnościami

W myśl art. 371 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym

i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85) środki finansowe przyznawane na finansowanie zadań
związanych z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału
w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w
szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej przekazywane są w
formie dotacji podmiotowej. Oznacza to iż, zgodnie z art. 131 – ustawy o finansach

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869, z późn. zm.) dotacje te obejmują środki dla
podmiotu wskazanego w odrębnej ustawie (w tym przypadku uczelni publicznej i
niepublicznej), wyłącznie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie
określonym w odrębnej ustawie (w tym przypadku ustawie – Prawo o szkolnictwie

wyższym i nauce).

Z dotacji mogą być finansowane
1. Wydatki bieżące;
2. Koszty nabycia lub wytworzenia we własnym zakresie środków
trwałych niezaliczonych do pierwszego wyposażenia, których
wartość początkowa jest niższa od kwoty określonej w art. 16f ustawy
z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób

prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.), tj. 10.000 zł;

3. Koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych, niezaliczonych
do pierwszego wyposażenia, których wartość jest niższa od kwoty
10.000 zł;

Przykładowy katalog zadań
Na kolejnych slajdach przykładowy katalog zadań, które można
sfinansować ze środków dotacji. Jednocześnie warto podkreślić,
że katalog ma charakter otwarty i uczelnie mają swobodę
w realizacji także innych zadań, zgodnych z przeznaczeniem
i charakterem dotacji.

1. Dostosowania infrastruktury uczelni/domów
studenckich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami:
1.

Remonty,

2.

Koszty eksploatacji i konserwacji sprzętu dla osób z niepełnosprawnością (wind/dźwigów/urządzeń/itp.),

3.

Zapewnienie miejsc parkingowych,

4. dostosowanie na terenie uczelni oraz w domach studenckich i w bursach akademickich miejsc i ciągów
komunikacyjnych,

5. Dostosowanie obiektów/sal dydaktycznych na potrzeby osób
z niepełnosprawnościami, wyposażenia w sprzęt specjalistyczny kompensujący niepełnosprawność,

6.

Koszty badania i weryfikacji dostępności uczelni dla osób
z niepełnosprawnościami,

7.

Koszty konsultacji/szkoleń specjalistycznych dotyczących dostępności dla kadry uczelni, w tym osób
odpowiedzialnych za inwestycje i remonty, utrzymanie budynków, tworzenie serwisów internetowych, aplikacji

2. W zakresie dostosowania procesu kształcenia
lub prowadzenia działalności naukowej:
1.

Diagnoza potrzeb i możliwości doktorantów oraz pracowników prowadzących działalność naukową z niepełnosprawnościami
(w celu zapewnienia im warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i prowadzenia działalności naukowej),

2.

Dostosowanie miejsc, harmonogramu oraz formy zajęć dydaktycznych, w tym zajęć indywidualnych w procesie kształcenia oraz
w prowadzeniu działalności naukowej,

3.

Koszty rekrutacji na studia doktorantów z niepełnosprawnościami,

4.

Zapewnienie pełnego udziału osób z niepełnosprawnościami w procesie weryfikacji wiedzy (egzaminy, zaliczenia, itp.),

5.

Zapewnienie i dostosowanie odpowiednich materiałów dydaktycznych,

6.

Zapewnienie notatek w dostępnej formie, w tym usługi asystenta wspomagającego oraz usługi zdalnego tworzenia notatek,

7.

Zapewnienie literatury specjalistycznej i naukowej dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami,

8.

Zapewnienie stanowisk z obsługą multimedialną (ksero, skaner, oprogramowanie OCR),

9.

Koszty najmu/wynajmu lub leasingu pomocy/urządzeń specjalistycznych ułatwiających dostępność osobom z
niepełnosprawnością,

10. Koszty organizacji lektoratów z języka obcego w formie zajęć grupowych lub indywidualnych,

2. W zakresie dostosowania procesu kształcenia
lub prowadzenia działalności naukowej:
11.

Koszty dodatkowych zajęć konsultacyjno-wyrównawczych, w tym zajęć indywidualnych,

12.

Koszty jednostek biurowo-administracyjnych związanych z obsługą studentów/doktorantów i pracowników prowadzących
działalność naukową z niepełnosprawnością,

13.

Zapewnienie specjalistycznych szkoleń dla kadry uczelni wspierających pełny udział osób z niepełnosprawnościami ,

14.

Specjalistyczne szkolenia wspomagające proces dydaktyczny osób z niepełnosprawnościami,

15.

Koszty rozwiązań technologicznych oraz koszty porad/kursów specjalistycznych wspomagających adaptację osób z
niepełnosprawnościami w środowisku akademickim,

16.

Zapewnienie specjalistycznych konsultacji (np. logopedycznych, prawnych, psychologicznych, zawodowych) osobom z
niepełnosprawnościami w celu wspierania ich procesu kształcenia oraz w prowadzeniu działalności naukowej,

17.

Zakup sprzętu i urządzeń specjalistycznych wspomagających proces dydaktyczny,

18.

Zapewnienie/dostosowanie odpowiednich warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego dla osób z
niepełnosprawnościami, zapewnienie specjalistycznego sprzętu treningowego,

19.

Wsparcie uczelnianych sekcji zajmujących się organizacja oraz przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do udziału
w obozach/konkursach/olimpiadach/paraolimpiadach,

20. Zapewnienie alternatywnych form zajęć wychowania fizycznego osobom z niepełnosprawnościami,
21.

Koszty związane z prowadzeniem specjalistycznych zajęć.

3. W zakresie transportu, zakwaterowania
oraz udziału w wydarzeniach:
1. Finansowanie kosztów transportu doktorantów, pracowników prowadzących działalność
naukową z niepełnosprawnościami pomiędzy obiektami uczelni oraz z i do uczelni, pomiędzy
uczelnią a miejscem zamieszkania,
2. Wsparcie uczelni w pokryciu ponadnormatywnych kosztów udziału w krajowych i zagranicznych
szkoleniach/konferencjach, zajęciach sportowych, obozach naukowosportowych/olimpiadach/paraolimpiadach, itp.,
3. Finansowanie kosztów zakwaterowania w sytuacjach wynikających z konieczności realizowania
przedsięwzięcia specjalistycznego lub konieczność jego zapewnienia wynika ze specjalnych
potrzeb osoby z niepełnosprawnością,
4. Koszty związane z przygotowaniem specjalistycznych/alternatywnych warunków/urządzeń oraz
materiałów pozwalających na aktywny udział osób z niepełnosprawnością
w przedsięwzięciu/spotkaniu.

4. W zakresie zapewnienia optymalnych
rozwiązań technologii wspierających:
1.

Zapewnienie dostępności stron internetowych uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,

2. Zapewnienie dostępności aplikacji komputerowych i mobilnych dla osób z niepełnosprawnościami,
3. Zapewnienie dostępności e-learningu i innych materiałów multimedialnych,
4. Zapewnienie dostępu do zasobów specjalistycznych serwisów bibliotecznych,
5. Wyposażenie obiektów/sal uczelni w sprzęt wspomagający widzenie/słyszenie,
6. Koszty rozwiązań kompensujących niepełnosprawność,
7. Zapewnienie rozwiązań technicznych i technologicznych wspierających nawigację, orientację przestrzenną,
informację mobilną i inne usługi dla osób z niepełnosprawnościami,
8. Dostępność on-line/e-learning w ramach pomocy dydaktycznych i naukowych oraz konsultacji z pracownikami
dydaktycznymi/naukowymi, kursy internetowe,
9. Zakup sprzętu multimedialnego z przeznaczeniem do wypożyczania,
10. Zapewnienie serwisu internetowego jednostki/biura obsługi osób
z niepełnosprawnościami.

5. W zakresie zatrudniania i wynagradzania
pracowników biur/jednostek organizacyjnowspomagających osoby z niepełnosprawnościami:
1. Koszty zatrudniania/wynagradzania/podnoszenia kwalifikacji
i kompetencji pracowników biur/jednostek zajmujących się
dostępnością warunków na rzecz studentów/doktorantów
oraz pracowników prowadzących działalność naukową
z niepełnosprawnościami,
2. Wynagrodzenie asystentów świadczących usługi asysty wspomagającej,
zatrudnionych na potrzeby kandydatów na studia, studentów,
doktorantów oraz pracowników prowadzących działalność naukową,
3. Koszty pomocy asystenta w procesie prowadzenia badań naukowych.

6. Niedozwolone jest natomiast wydatkowanie
środków z dotacji na pokrycie kosztów związanych z:
1. Opłatami za studia,
2. Stypendiami lub innymi świadczeniami dla osób z niepełnosprawnością,
3. Spotkaniami o charakterze towarzyskim,
4. Rehabilitacją medyczną,
5. Promocją uczelni,
6. Pokrywanie wydatków o charakterze inwestycyjnym,
7. Pokrywanie kosztów wydawania artykułów niezwiązanych z tematyką
dostępności uczelni dla osób niepełnosprawnych w czasopismach.

Przypisy:
1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce
2. ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od
osób prawnych
3. https://www.umcs.pl/
4. https://www.gov.pl/
5. https://www.pum.edu.pl/
6. https://ii.uni.wroc.pl/
7. https://amu.edu.pl/
8. https://www.uj.edu.pl/
9. https://w.prz.edu.pl/
10. https://www.agh.edu.pl/
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Projekt „Lokalny Ambasador Praw Doktoranta" organizowany jest
przez Krajową Reprezentację Doktorantów ze środków Ministerstwa
Edukacji i Nauki w ramach zadania publicznego „Organizowanie i
animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego” w 2021 r.
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