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ZARZĄDZENIE NR 52 /2020 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 9 kwietnia 2020 r. 

 

w sprawie pełnienia funkcji i wynagradzania asystenta osoby niepełnosprawnej 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 11,  art. 11 ust. 1 pkt 6 lit. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 85, 374) w związku z § 10 ust. 2 pkt 2 

uchwały Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 0000 – 51/19 z dnia 25 kwietnia2019 r. 

w sprawie przyjęcia Uczelnianego Regulaminu Studiów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 

zarządza się, co następuje: 
 

§1  
1. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej. 

2. Funkcję asystenta, o którym mowa w pkt. 1 może pełnić każda osoba wskazana przez zainteresowanego 

niepełnosprawnego studenta.  
3. Do zadań asystenta osoby niepełnosprawnej należy świadczenie uzasadnionej pomocy na rzecz  

tej osoby, przy wykonywaniu przez nią uprawnień i obowiązków wynikających z posiadanego statusu 

studenta Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, w celu stwarzania warunków do pełnego udziału 

w procesie kształcenia, a w szczególności: 

1) pomoc w przemieszczaniu się między budynkami Uniwersytetu, 

2) sporządzanie notatek z zajęć dydaktycznych, 

3) wspieranie w załatwianiu wszelkich spraw związanych z procesem kształcenia – w dziekanatach oraz 

innych jednostkach organizacyjnych Uczelni, w tym pomoc w korzystaniu z zasobów bibliotecznych. 
 

§ 2  
1. Za każdą godzinę wykonywania zadań, przewidzianych w § 1 ustala się stawkę wynagrodzenia  

w wysokości 17 zł brutto. 

2. Wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie podpisanej umowy zlecenia i po przedłożeniu przez 

asystenta osoby niepełnosprawnej rachunku z tytułu wykonanych czynności.  
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 jest płatne z funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych. 
 

§ 3  
Traci moc zarządzenie Rektora nr 8/2015 z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie pełnienia funkcji  

i wynagradzania asystenta osoby niepełnosprawnej. 

 

§ 4 

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                   

    Rektor 

 

 

         prof. dr hab. Andrzej Kaleta 


