
 

Zarządzenie nr 130/XV R/2018 

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

z dnia 24 października 2018 r. 

 

 

w sprawie zmian w „Regulaminie podejmowania i finansowania z dotacji budżetowej  

działań mających na celu stworzenie studentom i doktorantom z niepełnosprawnością 

 warunków do pełnego i równego udziału w procesie kształcenia w Uniwersytecie 

 Medycznym we Wrocławiu” 

 

Na podstawie art. 23, w związku z art. 11 ust.1 pkt.6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U z 2018 r., poz. 1668 ) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

W „Regulaminie podejmowania i finansowania z dotacji budżetowej działań mających na 

celu stworzenie studentom i doktorantom z niepełnosprawnością warunków do pełnego  

i równego udziału w procesie kształcenia w Uniwersytecie Medycznym”, stanowiącym za-

łącznik do zarządzenia nr 118/XV R/2017 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

z dnia 17 listopada 2017 r., wprowadza się następujące zmiany: 

1) w §1 punkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„ 2) Dotacja - dotacja udzielana z budżetu państwa na podstawie art. 365 pkt.6 ustawy pra-

wo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 r., poz. 1668), zwana dalej „Dotacją.”; 

2) w § 2 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Regulamin określa zasady: 

1) dysponowania środkami z dotacji budżetowej na zadania związane z zapewnie-

niem studentom/doktorantom z niepełnosprawnością warunków do pełnego udziału 

w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach  

i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej.”; 

3)  w § 4 ust. 1 słowo „zostają” zastępuje się słowem „zostać”; 

4)  w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Uczelnia może przeznaczyć środki z dotacji na realizację innych niż wymienione 

w ust. 1 zadań, mających na celu zapewnienie studentom/doktorantom z niepeł-

nosprawnością warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na stu-

dia, do szkół doktorskich, kształcenia na studiach i w szkołach doktorskich lub 



prowadzeniu działalności naukowej, po uprzednim uzyskaniu pisemnej akcepta-

cji Pełnomocnika Rektora ds. Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych 

oraz pisemnej akceptacji Kwestora Uczelni.”. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Rektor 

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

 

prof. dr hab. Marek Ziętek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:  
według rozdzielnika 

PL 


