
 

 

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 87/2018 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 21 czerwca 2018 r. 

 

 

wprowadzające zmianę do Regulaminu przyznawania w Uniwersytecie 

Wrocławskim dofinansowania ze środków dotacji z budżetu państwa 

 na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, 

 będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego  

udziału w procesie kształcenia  

 

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 9 oraz art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 

2005 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2183,  

z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. W Regulaminie przyznawania w Uniwersytecie Wrocławskim dofinansowania 

ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania związane ze stwarzaniem studentom 

i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału  

w procesie kształcenia  stanowiącym Załącznik do zarządzenia Nr 114/2012 Rektora 

Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 września 2012 r.  Załącznik Nr 1 otrzymuje 

brzmienie Załącznika do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi 

ds. studenckich. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 
 

 
prof. dr hab. Adam Jezierski 

 R E K T O R 

 
 

 

            

      



 
           Załącznik do  

zarządzenia Nr 87/2018  
z dnia 21 czerwca 2018 r.        

 
Załącznik Nr 1 
do Regulaminu 

 

WNIOSEK 

o przyznanie środków z dotacji  

na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącym osobami 

niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia  

w semestrze zimowym/letnim* w roku akademickim ………………/……………… 

 

…………………………………………………………………………… 
          miejscowość, data 

 

nazwisko i imię …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PESEL  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Nr albumu   …………………………………………………………… 

Wydział   …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

kierunek   …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

rok studiów  …………………… 

tryb studiów:     rodzaj studiów: 

□ jednolite magisterskie                     stacjonarne 

□ licencjackie (1°)     niestacjonarne wieczorowe 

□ uzupełniające magisterskie (2°)   niestacjonarne zaoczne 

□ doktoranckie 

stopień niepełnosprawności:  symbol niepełnosprawności: 

□ znaczny       

□ umiarkowany     ………………………………………………………………………… 

□ lekki   

Proszę o podanie dodatkowych informacji na temat swojej niepełnosprawności/schorzenia: 

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

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

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

adres do korespondencji ………………………………………………………………………………………………………………………… 

telefon kontaktowy  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

e-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

OŚWIADCZENIE O STUDIACH   

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że  

w roku akademickim ……/…… jestem studentem(ką)/doktorantem(ką) ……… roku studiów jednolitych 

magisterskich/pierwszego stopnia/drugiego stopnia/doktoranckich* w trybie  

stacjonarnym/niestacjonarnym*. 

………………………………………………………………… 

         podpis studenta/doktoranta 

 

 

 

 



 

 

Zwracam się z prośbą o uzyskanie funduszy z dotacji w celu sfinansowania  należy określić czego 

dofinansowanie ma dotyczyć: pomocy asystenta (zakres obowiązków ilość godzin dziennie), tłumacza 

języka migowego (harmonogram zajęć z zaznaczeniem, na których zajęciach tłumacz jest niezbędny), 

zajęć rehabilitacyjnych, dojazdów itp.: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Załączniki: 

□ orzeczenie o niepełnosprawności 

 harmonogram zajęć* 

 Niniejszym oświadczam, że zawarte we wniosku informacje są prawdziwe oraz że zapoznałam/em się 

i zaakceptowałam/em warunki* Regulaminu przyznawania w Uniwersytecie Wrocławskim 

dofinansowania ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania związane ze stwarzaniem 

studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału  

w procesie kształcenia. 

 Wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku  

o przyznanie środków z dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom  

i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału  

w procesie kształcenia przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław,  

w celach:  

 korzystania z ww. oferty wsparcia Uniwersytetu Wrocławskiego (za pośrednictwem 

Zespołu ds. Obsługi Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością),  

 dochodzenia roszczeń z tytułu nienależytego korzystania z ww. oferty wsparcia 

Uniwersytetu Wrocławskiego oraz 

 archiwalnych i statystycznych. 

 Przyjmuję do wiadomości, że Uniwersytet Wrocławski nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane 

zamieszczone przeze mnie w niniejszym wniosku oraz załączonych dokumentach.   

 Oświadczam, że zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym przetwarzania moich 

danych osobowych zawartych we wniosku. 

 Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym 

do jej udzielenia. 

 
*niepotrzebne skreślić          

      ……………………………………………………………………………………… 
               data i podpis studenta/doktoranta 
           

DECYZJA: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

       

  ………………………………………………………………………… 


