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Zarządzenie nr 122 

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z 10 grudnia 2012 roku 

 

w sprawie: dostosowania procesu kształcenia do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz 

osób znajdujących się w szczególnej sytuacji zdrowotnej 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo 

o szkolnictwie wyższym (j. t. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.), § 28 ust. 4 Regulaminu 

studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich 

przyjętego przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego uchwałą z dnia 25 kwietnia 2012 roku 

nr 43/IV/2012 oraz § 29a ust. 1 Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia 

oraz jednolitych studiów magisterskich (tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 41/VI/2010 

Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 czerwca 2010 roku z późn. zm.) zarządzam, co 

następuje: 
 

I Przepisy ogólne 

§ 1 

1. Studenci i doktoranci niepełnosprawni mogą ubiegać się o dostosowanie sposobu 

organizacji i właściwej realizacji procesu dydaktycznego, w tym warunków odbywania 

studiów do rodzaju niepełnosprawności zwane dalej adaptacją. 

2. Celem adaptacji procesu kształcenia jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych 

i innych osób ze szczególnymi potrzebami zdrowotnymi w pełnym dostępie do oferty 

dydaktycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

3. Adaptacje mają zastosowanie do wszystkich kierunków i form studiów pierwszego 

stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów trzeciego 

stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim.  

4. Adaptacje mogą dotyczyć zarówno formy egzaminów, toku studiowania, jak i środowiska 

fizycznego, w którym mają miejsce zajęcia dydaktyczne.  

5. W adaptacji biorą udział następujące podmioty i jednostki UJ:  

a) Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (zwane dalej BON UJ) jako organ doradczy 

i opiniujący,  

b) organ decyzyjny podejmujący rozstrzygnięcie o przyznaniu lub odmowie przyznania 

adaptacji – określony zgodnie z § 3 ust. 8, 

c) nauczyciel akademicki,  

d) administrator budynku. 
§ 2 

1. O przyznanie adaptacji mogą ubiegać się osoby: 

a) niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub 

dokument równoważny, 



b) przewlekle chorujące nieposiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 

których sytuację zdrowotną potwierdza przedłożona w BON UJ dokumentacja 

medyczna, 

c) u których nagła choroba lub wypadek skutkują czasową niezdolnością do pełnego 

uczestnictwa w zajęciach, a okoliczności te potwierdza przedłożona w BON UJ 

dokumentacja specjalistyczna. 

2. Adaptacje przyznawane są studentom i doktorantom na jeden semestr lub rok akademicki, 

w zależności od ich sytuacji zdrowotnej i potrzeb związanych z procesem dydaktycznym. 

3. Adaptacje powinny uwzględniać: 

a) stopień i rodzaj niepełnosprawności, a w przypadkach, o których mowa w ust. 1lit. b) 

i lit. c) szczególne potrzeby związane ze stanem zdrowia, 

b)  specyfikę wymagań merytorycznych związanych z danymi studiami, 

c) uzasadnione i racjonalne potrzeby osoby ubiegającej się o adaptacje związane  

z właściwą realizacją procesu dydaktycznego, 

d) związek pomiędzy rodzajem niepełnosprawności lub stanem zdrowia a trudnościami 

w wypełnianiu obowiązków związanych z odbywaniem studiów. 
 

 

II Zasady ubiegania się o adaptacje  

§ 3 

1. Adaptacje procesu dydaktycznego przyznawane są na wniosek.  

2. Wniosek należy złożyć w BON UJ nie później niż miesiąc przed planowanym terminem 

skorzystania z adaptacji. W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach 

dopuszcza się złożenie wniosku po tym terminie, o ile rodzaj planowanej adaptacji 

umożliwia jej wprowadzenie pomimo upływu terminu. 

3. Wniosek o przyznanie adaptacji powinien zawierać aktualną dokumentację wskazaną 

w § 2 ust. 1.  

4. Jeśli konsultant BON UJ uzna przedstawioną dokumentację za niewystarczającą do 

rozpatrzenia wniosku, może zwrócić się do ubiegającego się o adaptację o uzupełnienie 

dokumentacji lub odbycie w BON UJ konsultacji specjalistycznej w odpowiednim 

terminie wyznaczonym przez BON UJ.  

5. Konsultant BON UJ: 

a) ustala indywidualne potrzeby osoby ubiegającej się o adaptację wynikające  

z niepełnosprawności lub stanu zdrowia, które mogą mieć wpływ na proces 

kształcenia, 

b) gromadzi odpowiednią dokumentację potwierdzającą określone trudności osoby 

ubiegającej się o adaptację, która to dokumentacja podlega szczególnej ochronie 

w BON UJ z uwagi na poufność danych wrażliwych, 

c) może zasięgnąć opinii nauczycieli akademickich w celu zaproponowania osobie 

ubiegającej się o adaptację najbardziej adekwatnych do jej stanu zdrowia adaptacji 

uwzględniających specyfikę danego kierunku, specjalności czy dziedziny studiów, 

a także dostosowanych do możliwości organizacyjnych Uczelni. 

6. BON UJ może negatywnie zaopiniować wniosek, gdy przedstawiona dokumentacja i/lub 

wynik konsultacji specjalistycznej przeprowadzanej w BON UJ nie potwierdzają związku 

między rodzajem niepełnosprawności lub stanem zdrowia a trudnościami w wypełnianiu 

obowiązków związanych z realizacją procesu dydaktycznego przez studenta  

i doktoranta.  

7. Zaopiniowany wniosek BON UJ przekazuje niezwłocznie do właściwego dziekana 

wydziału lub kierownika studiów doktoranckich. 

8. Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania adaptacji podejmuje: 



a) w odniesieniu do studentów – dziekan wydziału lub osoba działająca z jego 

upoważnienia; 

b) w odniesieniu do doktorantów – kierownik studiów doktoranckich. 

9. Rozstrzygnięcie w sprawie przyznania adaptacji właściwy organ podejmuje w terminie 

umożliwiającym wprowadzenie adaptacji. Kopia rozstrzygnięcia przesyłana jest do BON 

UJ. 

10. Na podstawie pisemnej zgody osoby ubiegającej się o adaptację oraz zgody organu,  

o którym mowa w ust. 8, BON UJ przesyła szczegółowe zalecenia dotyczące adaptacji 

wykładowcom i egzaminatorom. 

11. Zasady współpracy studenta/doktoranta z BON UJ, w tym adaptacje procesu 

dydaktycznego, na który wyraził zgodę właściwy organ, mogą zostać spisane 

w porozumieniu określającym te zasady zawartym pomiędzy studentem/doktorantem 

a BON UJ. Czas trwania porozumienia określa konsultant BON UJ. 

12. Każdy przypadek osoby ubiegającej się o przyznanie adaptacji procesu dydaktycznego 

rozpatrywany jest indywidualnie, zgodnie z ideą wyrównywania szans oraz racjonalnego 

dostosowania do potrzeb wynikających z niepełnosprawności lub choroby przewlekłej. 
 

§ 4 

1. Wszystkie osoby uczestniczące w procedurze przyznawania adaptacji procesu 

dydaktycznego zobowiązane są do ochrony wrażliwych danych związanych 

z niepełnosprawnością lub stanem zdrowia osoby ubiegającej się o adaptację oraz do 

nieujawniania ich osobom nieuprawnionym.  

2. Szczegółowa dokumentacja złożona przez osobę ubiegającą się o przyznanie adaptacji,  

w tym specjalistyczna dokumentacja medyczna, przechowywana jest w BON UJ i może 

być okazana, za pisemną zgodą osoby ubiegającej się o adaptację, właściwym organom, 

o których mowa w § 3 ust. 8. Wyżej wymienione dokumenty, a w szczególności opinie 

psychiatryczne lub psychologiczne mogą być zreferowane organowi decyzyjnemu przez 

konsultanta BON UJ, także w drodze osobistego spotkania, jeśli jest to uzasadnione 

charakterem sprawy. 

§ 5 

W przypadku, gdy niepełnosprawność lub sytuacja zdrowotna nie ma charakteru stałego, 

student lub doktorant korzystający ze wsparcia BON UJ zobowiązany jest do bieżącego 

uaktualniania stosownej dokumentacji, pod rygorem cofnięcia przyznanej adaptacji. 
 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Rektor 

 

Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak 

 


