
    
 

ZARZĄDZENIE NR 60/2012 
REKTORA 

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 
 

z dnia 5 września 2012 r. 
 

w sprawie powołania Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych 
 

Na podstawie § 51 ust. 3 statutu PWSZ w Koninie w związku z art. 13 ust. 1 pkt 9 ustawy 
z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. 
zm.) zarządza się, co następuje: 
 

  § 1. 1. Powołuję się Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej 
„Pełnomocnikiem”.  
   2. Pełnomocnik podlega Rektorowi. 
 
   § 2. Funkcję Pełnomocnika powierza się mgr Arturowi Cyganowi – wykładowcy  
w Instytucie Pracy Socjalnej. 
 § 3. Pełnomocnik zapewnia wykonywanie zadań Uczelni związanych ze stwarzaniem 
studentom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie 
kształcenia i w badaniach naukowych. 
   § 4. Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:  
1) opracowywanie lub opiniowanie projektów:  

a) założeń do programów lub programów służących wyrównywaniu szans i integracji osób  
    niepełnosprawnych w Uczelni,  
b) założeń do projektów aktów wewnętrznych dotyczących problematyki osób 
    niepełnosprawnych;  

2) dokonywanie analiz i ocen zjawisk dotyczących osób niepełnosprawnych w Uczelni;  
3) inicjowanie działań Uczelni na rzecz osób niepełnosprawnych oraz analiza tych działań;  
4) inicjowanie współpracy Uczelni z organizacjami pozarządowymi i fundacjami  
    działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych;  
5) zapewnienie dostarczenia i wymiany aktualnych informacji dla osób zainteresowanych  
    problematyką niepełnosprawności.  
6) monitorowanie sytuacji w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji ze względu                           

na niepełnosprawność. 
  § 5. Pełnomocnik opracowuje i przedkłada Rektorowi, w terminie do dnia 31 marca 

każdego roku, sprawozdanie za poprzedni rok kalendarzowy, zawierające:  
1) informację o prowadzonej działalności w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji   
    ze względu na niepełnosprawność oraz jej wynikach;  
2) wnioski oraz rekomendacje dotyczące działań, które należy podjąć w celu zapewnienia  
    przestrzegania zasady równego traktowania w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji       
    ze względu na niepełnosprawność. 
   § 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Kanclerzowi PWSZ w Koninie. 
   § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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