
 

 
Zarządzenie nr 86/2021 

z dnia 16 lipca 2021 r. 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

w sprawie powołania Centrum Dostępności i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością  

w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, ze zm.), § 12 ust. 3 i § 13 ust. 2 Statutu Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi z dnia 27 czerwca 2019 r., ze zm., zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

W ramach projektu „UMED łączy – program zwiększenia dostępności Uniwersytetu 

Medycznego w Łodzi” powołuje się zespół pod nazwą „Centrum Dostępności i Wsparcia 

Osób z Niepełnosprawnością”, zwany dalej „Centrum”, w składzie: 

1) kierownik Centrum; 

2) psycholog; 

3) koordynator ds. dostępności; 

4) specjalista ds. dostępności architektonicznej i rozwiązań infrastrukturalnych; 

5) przedstawiciele wydziałów i oddziałów Uniwersytetu; 

6) przedstawiciel Centrum ds. Organizacji i Obsługi Studiów w Języku Angielskim. 

 

§ 2 

1. Do zadań Centrum należy zapewnienie efektywnej realizacji zadań związanych 

ze zwiększeniem dostępności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz udzielaniem 

wsparcia studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi, 

w szczególności: 

1) zapewnienie wsparcia studentom i doktorantom w procesie rekrutacji i kształcenia; 

2) organizowanie konsultacji udzielanych przez doradców zawodowych 

z Akademickiego Biura Karier kandydatom na studia oraz studentom;  

3) zapewnienie studentom wparcia psychologicznego; 

4) zapewnienie wsparcia studentom i doktorantom w prowadzeniu badań naukowych; 

5) działania z zakresu projektowania uniwersalnego w celu zwiększenia dostępności 

architektonicznej Uniwersytetu dla osób niepełnosprawnych; 

6) nadzór nad inwestycjami oraz zakupami infrastrukturalnymi realizowanymi  

w Uniwersytecie, w zakresie niezbędnym do zwiększenia dostępności 

architektonicznej Uniwersytetu oraz zapewnienia wsparcia osobom 

niepełnosprawnym; 

7) zgłaszanie rozwiązań dotyczących znoszenia barier architektonicznych 

w Uniwersytecie; 

8) wypracowanie dobrych praktyk w Uniwersytecie w zakresie wsparcia udzielanego 

osobom niepełnosprawnym;  

9) prowadzenie rejestru osób niepełnoprawnych, którym udzielono wsparcia.  

2. Za realizację zadań związanych ze zwiększeniem dostępności Uniwersytetu oraz 

zapewnieniem wsparcia studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi 

odpowiada Kierownik Centrum.  



3. Formy i warunki udzielania wsparcia studentom i doktorantom będącymi osobami 

niepełnosprawnymi określają odrębne przepisy wewnętrzne Uniwersytetu.  

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

REKTOR: prof. dr hab. Radzisław Kordek 

 

              
Ogłoszenie aktu prawnego: 

- intranet/BIP 

 


