
Zarządzenie Nr 55/ 2022 

Rektora Akademii Mazowieckiej w Płocku 

z dnia 10 października 2022 roku 

 

w sprawie: określenia zasad i rozliczania pracy 

asystentów studentów z niepełnosprawnościami  

oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 6b, art. 23 ust. 2 pkt 2 i art. 365 ust 6 ustawy z 

dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 

2022 poz. 574 z późn. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy w dnia 7 sierpnia 2022 r. o 

utworzeniu Akademii Mazowieckiej w Płocku (Dz. U. 2022 poz. 1886), 

wprowadzam zasady wykonywania i rozliczania pracy asystentów studentów z 

niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

§1  

Postanowienia ogólne 

1. Akademia Mazowiecka w Płocku, zwana dalej Uczelnią, podejmuje działania 

mające na celu wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami oraz 

osób znajdujących się w szczególnej sytuacji zdrowotnej poprzez 

opracowywanie i wdrażanie racjonalnego wsparcia procesu kształcenia, 

mającego na celu równe traktowanie w dostępie do edukacji i badań 

naukowych.  

2. Wsparcie procesu kształcenia przyznawane w formie przydzielenia 

studentowi z niepełnosprawnością asystenta, finansowane jest z dotacji na 

zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do 

pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, 

kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu 

działalności naukowej, zwanej dalej dotacją. 

3. Dysponowanie środkami z dotacji, o której mowa w ust. 2, odbywa się z 

uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710 z póź. zm.) oraz 

przepisów wewnętrznych Akademii Mazowieckiej w Płocku.  

§2 

Definiowanie użytych określeń 

1. Ilekroć w Zarządzeniu używa się określenia:  

2. Uczelnia – należy przez to rozumieć Akademię Mazowiecką w Płocku, 



3. Rektor – należy przez to rozumieć Rektora Akademii Mazowieckiej w Płocku, 

4. Dotacja – należy przez to rozumieć dotację z budżetu państwa na zadania 

związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego 

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

na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej, 

o której mowa w art. 365 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 574 z późn. zm.), 

5. Asystent - osoba świadcząca wsparcie studentom z niepełnosprawnościami 

lub specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w celu zapewnienia im pełnego 

udziału w procesie kształcenia i adaptacji w środowisku akademickim. 

6. Regulamin – należy przez to rozumieć Regulamin dostosowania procesu 

kształcenia i badań naukowych do potrzeb studentów z 

niepełnosprawnościami lub ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

w Akademii Mazowieckiej w Płocku, 

7. Rozstrzygnięcie – należy przez to rozumieć podjęcie decyzji przez Prorektora 

ds. studenckich i dydaktyki w sprawie złożonego przez studenta lub 

pracownika Uczelni wniosku (tj. przyznanie wsparcia lub jego odmowa). 

Rozstrzygnięcie sporządzane jest w formie pisemnej w dwóch 

jednobrzmiących egzemplarzach, 

8. Student, student z niepełnosprawnościami - należy przez to rozumieć 

studenta Akademii Mazowieckiej w Płocku, który posiada orzeczenie o 

niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo 

orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn.zm.).  

9. Student ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – należy przez to rozumieć 

studenta o dodatkowych potrzebach edukacyjnych między innymi: 

1) z trudnościami poznawczymi (dysleksja zdiagnozowana przez poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną) 

2) z trudnościami w sferze budowania relacji społecznych (np. spektrum 

autyzmu) 

3) z trudnościami emocjonalno-motywacyjnymi i psychicznymi 

4) z problemami medycznymi, wymagający indywidualnego podejścia ze 

względu na swoje uwarunkowania zdrowotne i podejmowane leczenie 

10. Osoby ubiegające się o wsparcie w procesie kształcenia – należy przez to 

rozumieć studentów, o których mowa w ust. 8 i 9.  

11. Wsparcie – należy przez to rozumieć dostosowanie procesu kształcenia i 

badań naukowych w ramach przyznanej dotacji na zadania związane z 

zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w 



procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na 

studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej 

dla studentów, o których mowa w ust. 8 i 9.  

12. Zarządzenie – należy przez to rozumieć niniejsze Zarządzenie Rektora 

Akademii Mazowieckiej w Płocku w sprawie określenia zasad i rozliczania 

pracy asystentów dla studentów z niepełnosprawnościami oraz ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

13. Ustawa – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 574 z późn. zm.), 

§3 

Przyznanie wsparcia dla studenta z niepełnosprawnościami 

lub specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

1. Asystenta przyznaje się na wniosek studenta z niepełnosprawnościami lub 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w celu wspierania jego procesu 

kształcenia i adaptacji w środowisku akademickim. 

2. Zakres obowiązków dla asystenta każdorazowo dostosowany jest do 

indywidualnych potrzeb studenta z uwzględnieniem: 

1) jego możliwości psychofizycznych, 

2) liczby godzin ujętych w tygodniowym harmonogramie zajęć 

dydaktycznych studenta, 

3) czasu niezbędnego na załatwienie wszelkich formalności w administracji 

Uczelni, 

4) miejsca i czasu pobytu w uczelnianej Bibliotece, odbywania praktyk, 

rodzaju instytucji, w której student będzie odbywać praktyki, a także 

rodzaju pracy wykonywanej przez studenta. 

3. Asystent na podstawie jednej umowy może pomagać więcej niż jednemu 

studentowi z niepełnosprawnością. 

4. Asystent informowany jest na piśmie o przydzieleniu mu studentów z 

niepełnosprawnością. Informacja ta powinna zawierać przynajmniej imiona i 

nazwiska studentów z niepełnosprawnością, nazwę Wydziału, kierunek i rok 

studiów. 

5. Pisemna informacja, o której mowa w ust. 4, odbierana jest przez asystenta 

osobiście. 

6. Jednocześnie z odebraniem przez asystenta pisemnej informacji, o której 

mowa w ust.4, podpisuje on umowę cywilnoprawną.  



§4 

Odpowiedzialność asystenta  

1. Asystent w ramach świadczonych usług asystencji studenta z 

niepełnosprawnością zobowiązany jest wykonywać zadania mające na celu 

ułatwienie studentowi udziału w procesie kształcenia, w sposób dostosowany 

do możliwości psychofizycznych studenta. 

2. Asystent wykonując swoje obowiązki zobowiązany jest dochować należytej 

staranności a w szczególności: 

1) pomagać studentowi w odbywaniu zajęć dydaktycznych ujętych rozkładzie 

zajęć studiów,  

2) pomagać studentowi pokonywać bariery architektoniczne, 

3) przekazywać studentowi zdobyte informacje w sposób zrozumiały, czytelny i 

przejrzysty, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności studenta na rzecz 

którego działa, w szczególności informacje o terminach zaliczeń, 

egzaminów, wykładów, ćwiczeń.  

4) pomagać w odbywaniu zajęć praktycznych objętych programem studiów 

studenta, dopełniać w imieniu studenta formalności w administracji Uczelni, 

między innymi: rozliczanie karty okresowych osiągnięć, pomoc w 

wypełnianiu indywidualnego harmonogramu organizacji studiów,  

5) pomagać w kontaktach studenta z wykładowcą w celu ustalania terminów i 

przesyłaniu prac zaliczeniowych, 

6) informować o zmianach terminu zajęć, 

7) należyte prowadzenie rozliczenia miesięcznej ewidencji świadczonych usług, 

8) wykonywanie innych zadań w ramach bieżących potrzeb zgłaszanych przez 

studenta z niepełnosprawnością, 

3. Asystent obowiązany jest uwzględniać czas pracy poszczególnych jednostek 

w Uczelni oraz godziny obsługi studentów, a w przypadku odbywania 

praktyk, uwzględniać miejsce i czas odbywania praktyki, rodzaj instytucji, w 

której student z niepełnosprawnością odbywać będzie praktyki, a także 

rodzaj pracy wykonywany przez studenta. 

§5 

Umowa z asystentem 

1. Umowa z asystentem powinna określać zakres i maksymalną liczbę godzin 

świadczonych usług oraz zasady wypłaty wynagrodzenia. 

2. Stawka rozliczeniowa za godzinę świadczenia usług przez asystenta ustalana 

jest odrębnym zarządzeniem Rektora. 

3. Uczelnia wypłaca wynagrodzenie dla asystenta wyłącznie za faktycznie 



wypracowaną liczbę godzin, potwierdzoną w miesięcznej ewidencji 

świadczonych usług. 

4. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług asystencji 

obliczana jest przez zsumowanie wyłącznie liczby przepracowanych godzin w 

danym miesiącu, potwierdzonych w miesięcznej ewidencji świadczonych 

usług. 

5. Liczba faktycznie przepracowanych godzin przez asystenta nie może 

przekroczyć miesięcznego limitu godzin pracy, przyznanego na podstawie 

rozstrzygnięcia wniosku studenta.  

6. Godziny przepracowane przez asystenta ponad limit określony w 

rozstrzygnięciu wniosku nie są opłacane przez Uczelnię. 

7. Za jednostkę czasu w oparciu, o którą szacowany będzie czas pracy 

asystenta, przyjmuje się godzinę rozliczeniową, która odpowiada 45 

minutom.   

8. Rozliczenie dla asystenta sporządza Kwestura, na zasadach obowiązujących 

w Uczelni. 

§6 

Ewidencja godzin 

1. Asystent prowadzi miesięczną ewidencję świadczonych usług, zawierającą 

opis wykonanych czynności z wyszczególnieniem czasu poświęconego na ich 

wykonanie, potwierdzonych podpisem studenta z niepełnosprawnością i 

pracownika Uczelni, tj. osoby prowadzącej zajęcia dydaktyczne, pracownika 

biblioteki, czytelni, dziekanatu itp.  

2. Asystent przedkłada do Koordynatora ds. dostępności i osób 

niepełnosprawnych (w Dziale Spraw Studenckich i Dydaktyki) miesięczną 

ewidencję świadczonych usług (załącznik nr 1) wraz z podpisanym 

rachunkiem i ewidencją przepracowanych godzin, co miesiąc, najpóźniej do 4 

dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który następuje rozliczenie. 

3. Ewidencję wykonanych usług weryfikuje pracownik Uczelni koordynujący 

działania na rzecz osób niepełnosprawnych i sporządza zestawienie godzin 

pracy asystenta, które następnie przekazuje do Kwestury lub Działu Kadr i 

Spraw Socjalnych, celem dalszej weryfikacji. 

4. Wzór zestawienia godzin pracy asystenta stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego zarządzenia. 

5. Dział Kadr i Spraw Socjalnych oraz Kwestura przechowuje oryginały 

wszystkich dokumentów księgowych finansowanych ze środków dotacji 

(umowy, rachunki, itp.). 

6. Zweryfikowana ewidencja jest podstawą do wypłaty przez Kwesturę Uczelni 

należności za wykonanie usługi asystencji. 



7. Wypłata wynagrodzenia następuje zgodnie z zasadami obowiązującymi w 

Uczelni. 

8. Wzór miesięcznej ewidencji świadczonych usług asystenta stanowi załącznik 

nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§7 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Uczelnia może zapewnić transport 

dla studenta lub jego asystenta między Wydziałami lub z miejsca zamieszkania 

do Uczelni. 

§8 

Wypowiedzenie umowy 

1. Umowa z asystentem zawierana jest na czas określony w rozstrzygnięciu 

wniosku studenta i może być wypowiedziana, wyłącznie w formie pisemnej, 

w każdym czasie przez którąkolwiek ze stron, z zachowaniem przynajmniej 

14 dniowego okresu wypowiedzenia. 

2. Po rozwiązaniu umowy asystent zobowiązany jest rozliczyć się ze środków 

trwałych stanowiących własność Uczelni oraz przekazać studentowi wszelką 

dokumentacją świadczoną na rzecz studenta. 

3. Niestosowanie się przez strony do obowiązków przewidzianych w niniejszym 

zarządzeniu oraz postanowień Regulaminu dostosowania procesu kształcenia 

i badań naukowych do potrzeb studentów z niepełnosprawnościami lub ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Akademii Mazowieckiej w Płocku 

może skutkować rozwiązaniem umowy bez okresu wypowiedzenia. 

§9 

Za proces realizacji niniejszego Zarządzenia w Dziale Spraw Studenckich i 

Dydaktyki odpowiada – Koordynator ds. dostępności i osób niepełnosprawnych.  

§10 

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym zarządzeniu stosuje się odpowiednio 

procedury obowiązujące w Uczelni. 

§11 

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym zarządzeniem rozstrzyga Rektor. 

2. Zastrzega się możliwość zmian w załącznikach bez konieczności zmiany 

zarządzenia. 

§12 

Uchyla się Zarządzenie Nr 4/2022 Rektora Mazowieckiej Uczelni Publicznej w 

Płocku z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie określenia zasad i rozliczania 

pracy asystentów studentów z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. 



§13 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 

października 2022 roku. 

Rektor 

prof. dr hab. n. med. Maciej Słodki  


