
ZARZĄDZENIE NR  1081 

Rektora Politechniki Białostockiej 

z dnia 25 lutego 2020 roku 

 

➢ w sprawie wprowadzenia zmian organizacyjnych w Politechnice Białostockiej oraz zmiany 

Regulaminu organizacyjnego Politechniki Białostockiej 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85) oraz § 26 ust. 2 pkt 38 i § 53 ust. 2 Statutu Politechniki Białostockiej 

zarządzam, co następuje: 

 

§1  

 

Wprowadza się zmiany organizacyjne w Politechnice Białostockiej w pionie organizacyjnym 

poporządkowanym bezpośrednio Prorektorowi ds. Studenckich, a mianowicie przekształca się 

samodzielne stanowisko ds. osób niepełnosprawnych w Zespół Samodzielnych Stanowisk ds. Osób  

z Niepełnosprawnościami o nazwie „Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami”. 

 

§2 

 

Wprowadza się zmiany w  Regulaminie organizacyjnym Politechniki Białostockiej, stanowiącym 

załącznik do Zarządzenia Nr 1010 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 1 października 2019 roku w 

sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Politechniki Białostockiej, a mianowicie: 

1) w § 5 ust. 1 pkt. 9 lit. e otrzymuje brzmienie: 

„Zespół Samodzielnych Stanowisk ds. Osób z Niepełnosprawnościami o nazwie „Biuro ds. 

Osób z Niepełnosprawnościami”,”; 

2) § 62 otrzymuje brzmienie: 

„Do zakresu działania Zespołu Samodzielnych Stanowisk ds. Osób z Niepełnosprawnościami o 

nazwie „Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami” (BON) należy: 

1) planowanie i koordynowanie zadań związanych ze stworzeniem przez Uczelnię warunków do 

pełnego udziału w procesie kształcenia studentów i doktorantów, będących osobami z 

niepełnosprawnościami i obejmuje w szczególności:  

a) rozpoznawanie potrzeb, problemów i oczekiwań studentów i doktorantów będących 

osobami z niepełnosprawnościami, związanych z warunkami studiowania na Uczelni,  

b) informowanie studentów i doktorantów Uczelni z niepełnosprawnościami  

o możliwych formach uzyskania pomocy z Uczelni w zakresie przysługujących im praw,  

c) inicjowanie przedsięwzięć na rzecz poprawy warunków studiowania poprzez dostosowanie 

organizacji kształcenia do potrzeb i możliwości studiujących osób z 

niepełnosprawnościami;  

2) współpraca z Biurem Karier i Współpracy z Absolwentami Politechniki Białostockiej w 

zakresie promowania aktywizacji zawodowej studentów i doktorantów Uczelni  

z niepełnosprawnościami;  

3) współpraca z kanclerzem w zakresie planowania prac remontowych i budowlanych mających 

na celu poprawę dostępności budynków Uczelni osobom z niepełnosprawnościami; 



4) stała współpraca z jednostkami podporządkowanymi kanclerzowi w zakresie zgodności 

księgowania przychodów i kosztów poniesionych dotacji przyznanej na zadania związane  

z zapewnieniem osobom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie 

przyjmowania na studia, do szkoły doktorskiej, kształceniu na studiach i w szkole doktorskiej 

lub prowadzeniu działalności naukowej w Uczelni (w tym opracowanie projektu planu 

wydatków finansowych z ww. dotacji);  

5) inicjowanie i organizowanie współpracy Uczelni z innymi podmiotami działającymi na rzecz 

osób z niepełnosprawnościami, w tym z uczelniami w Polsce;  

6) składanie prorektorowi ds. studenckich kwartalnych sprawozdań z wykonywania 

powierzonych zadań;  

7) zorganizowanie i prowadzenie punktu odpowiedzialnego za dostosowywanie materiałów 

dydaktycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami; 

8) udział w dostosowywaniu procedur, poprawy dostępności, rozpoznawaniu i likwidowaniu 

barier i zwiększania dostępności w ramach funkcjonowania Uczelni; 

9) przygotowywanie wniosków o projekty czy zakupów sprzętu, a także monitorowanie  

i weryfikowanie tychże działań; 

10) bieżące prowadzenie Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami; 

11) wykonywanie innych poleceń przełożonych.”; 

3) w załączniku nr 1 do Regulaminu  pkt 64 otrzymuje brzmienie: 

„Zespół Samodzielnych Stanowisk ds. Osób z Niepełnosprawnościami BON - PS-BON”. 

 

§ 3 

Odpowiedzialnym za realizację zarządzenia czynię prorektora ds. studenckich. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

                 REKTOR 

 

          prof. dr hab. inż. Lech Dzienis 


