Załącznik do Zarządzenia nr 43/12 Rektora WSIiE TWP
z dnia 31 października 2012 r.

Regulamin
sposobu wykorzystania dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom będącym osobami
niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia w Wyższej Szkole
Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie

§1
1. Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie wykorzystuje dotację w zakresie określonym w art.
94 ust. 1 pkt 11 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm. )
2. Dotacja na zadania związane ze stwarzaniem studentom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do
pełnego udziału w procesie kształcenia jest zgodnie z art. 94c w/w ustawy dotacją podmiotową i rozliczana
jest w ramach działalności dydaktycznej Uczelni.
3. W ramach dotacji mogą być pokrywane 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
2006 r. nr 107, poz. 723 z późn. zm. ), tj. 3.500 zł oraz koszt zakupu wartości niematerialnych i prawnych,
niezaliczonych do pierwszego wyposażenia, których wartość jest niższa od wspomnianej kwoty.
§2
Biurem studentów będących osobami niepełnosprawnymi kieruje Pełnomocnik powołany przez Rektora.
§3
1.Wykaz działań, które mogą być finansowane z dotacji w WSIiE TWP:
1.1. koszty pracy Pełnomocnika Rektora do spraw studentów niepełnosprawnych oraz osób współpracujących
bezpośrednio z Pełnomocnikiem Rektora do spraw studentów niepełnosprawnych, bieżąca działalność biura
pełnomocnika,
1.2. tworzenie i prowadzenie strony internetowej z informacjami dla studentów niepełnosprawnych oraz
publikacja broszur, ulotek i innych form przekazu mających na celu kształtowanie wśród pracowników
uczelni i studentów prawidłowych postaw wobec osób niepełnosprawnych ,
1.3. dostosowanie organizacji zajęć, egzaminów oraz innych form zaliczeń do potrzeb i możliwości
niepełnosprawnych studentów,
1.4. pokrycie kosztów zakwaterowania opiekunów, asystentów osób niepełnosprawnych w czasie studiów,
1.5. opłacenie asystentów osobistych osób niepełnosprawnych ( np. osób robiących notatki, biorących udział w
ćwiczeniach i innych formach zajęć),
1.6. zakup i wypożyczanie urządzeń technicznych np.: urządzeń wspomagających słyszenie i wzrok, do
wykorzystywania podczas zajęć dydaktycznych lub egzaminów,
1.7. zakup pomocy dydaktycznych wspomagających proces kształcenia studentów niepełnosprawnych,
1.8. zakup sprzętu komputerowego wyposażonego w specjalistyczne oprogramowanie na potrzeby osób
niepełnosprawnych do biblioteki i czytelni uczelnianych w ramach stanowisk dla osób niepełnosprawnych,
1.9. inne zadania dotyczące stwarzania studentom niepełnosprawnym warunków do pełnego uczestnictwa w
procesie kształcenia.

§4
1.

2.
3.

Sprzęt przeznaczony dla studentów niepełnosprawnych zakupiony ze środków dotacji wypożyczany jest dla
studentom będącym osobami niepełnosprawnymi na podstawie ”Zasad wypożyczania sprzętu wspomagającego
studiowanie osób niepełnosprawnych”, które stanowią załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
Wniosek o użyczenia sprzętu specjalistycznego dla studentów będących osobami niepełnosprawnymi stanowi
załącznik Nr 2 niniejszego Regulaminu.
Zgodnie z przeznaczeniem omawianej dotacji, nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych
o wartości początkowej niższej niż 3.500 zł, może dotyczyć wyłącznie środków trwałych pozostających
majątkiem uczelni i nieprzeznaczonych na konkretny użytek jednej osoby, tj. możliwy do wykorzystania przez
osoby o podobnej niepełnosprawności.
§5
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Rektor.

§6
Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

