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W dniach 27–29 czerwca 2008 roku w Krakowie 
odbyło się V Ogólnopolskie Spotkanie Studentów 
Niepełnosprawnych. Organizatorami tego wielkiego 
wydarzenia były Zrzeszenia Studentów Niepełno-
sprawnych krakowskich uczelni – Akademii Górniczo-
-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej oraz Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie przy współpracy z Fun-
dacją Studentów i Absolwentów AGH „Academica” 
oraz komórką ds. ON Samorządu Studentów Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego. W podejmowanych działaniach 
wsparcia udzielali również Kierownik Biura ds. ON AGH 
i Pełnomocnicy Rektorów ds. Osób Niepełnospraw-
nych PK i UEK a honorowy patronat nad tą imprezą ob-
jęli: Prorektor ds. Kształcenia AGH – dr hab. inż. Antoni 
Cieśla, prof. AGH, Prorektor ds. Dydaktyki PK – dr hab. 
inż. Rafał Palej, prof. PK oraz Prorektor ds. Studenckich 
i Kształcenia UEK – prof. dr hab. Andrzej Szromnik. 

W tym roku spotkanie to cieszyło się jeszcze więk-
szą popularnością niż w ubiegłych latach. Wzięło 
w nim udział 50 studentów niepełnosprawnych z 23 
polskich uczelni.

Ogólną ideą takich zjazdów jest integracja studen-
tów niepełnosprawnych nie tylko z regionu, ale z całe-
go kraju, wymiana doświadczeń między nimi, a także 
nawiązanie współpracy z organizacjami zrzeszającymi 
studentów niepełnosprawnych, działającymi w innych 
rejonach Polski. Oprócz tego wszyscy zebrani zasta-
nawiają się nad najistotniejszymi z ich perspektywy 
problemami, z jakimi borykają się podczas studiów 
i wspólnie debatują nad ich rozwiązaniami. Taka wy-
miana poglądów jest nieocenionym źródłem infor-
macji. Tegorocznym tematem do dyskusji było: „Wy-
korzystanie dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego na kształcenie i rehabilitację leczniczą stu-
dentów niepełnosprawnych”. Taki sam temat poru-
szany był w ubiegłym roku, ale wówczas był on nowy, 
niejasny prawnie i rozmowy toczyły się głównie wokół 
kwestii, czego brakuje na uczelniach i na co mogłyby 
zostać wydane te fundusze. 

Na drugiej konferencji poświęconej temu zagad-
nieniu omówiono już poczynione działania i osiągnię-
te wyniki. Okazało się, że wiele z Uczelni skorzystało 
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nowić nad zasadnością rozgraniczania obu tych insty-
tucji. 4 z pośród 20 uczelni nie posiada ani Pełnomoc-
nika ani Biura ds. ON: Akademia Medyczna w Gdańsku, 
Politechnika Gdańska, PWSZ w Raciborzu, Akademia w 
Częstochowie.

Organizacje zrzeszające studentów niepełnospraw-
nych takie jak ZSN posiada 6 z 20 uczelni, co stanowi 
30% w skali krajowej.

Optymistycznie prezentują się odpowiedzi na py-
tanie 4: Czy na Twojej uczelni są stypendia dla ON? 
90% uczestniczących w spotkaniu uczelni posiada 
stypendia dla ON. Wysokość stypendium w skali kraju 
waha się od 100 zł za stopień lekki do 500 zł za stopień 

W trakcie Spotkania organizatorzy przeprowadzi-
li badania ankietowe, których celem było uzyskanie 
informacji na temat aktualnego stanu działań podej-
mowanych przez uczelnie na rzecz studentów niepeł-
nosprawnych. Pytano także o oczekiwania studentów 
dotyczące podejmowanych inicjatyw na rzecz dosto-
sowania uczelni do potrzeb ON.

Na pierwsze pytanie: Czy na Twojej uczelni jest Peł-
nomocnik Rektora ds. ON? twierdząco odpowiedzieli 
studenci z 15 uczelni na 20 biorących udział w badaniu 
ankietowym, co stanowi 75%. Uczelnie nie posiadające 
Pełnomocnika to: Akademia Medyczna w Gdańsku, Poli-
technika Gdańska, Uniwersytet im. Marie Curie-Skłodow-
skiej, PWSZ w Raciborzu, Akademia w Częstochowie.

Kolejną ważną organizacją działającą na rzecz nie-
pełnosprawnych studentów jest Biuro ds. ON. Według 
odpowiedzi respondentów jednostkę taką posiada 
7 na 20 ankietowanych uczelni, co stanowi 35%. Nie-
które uczelnie traktują instytucję Pełnomocnika i Biura 
zamiennie, np. UMCS w Lublinie posiada Biuro ds. ON, 
natomiast nie posiada Pełnomocnika. Warto się zasta-

z możliwości, jakie dało im ministerstwo i zrobiło z nich 
dobry użytek. Państwowe środki rozdysponowano 
m.in. na wszelkiego rodzaju warsztaty, kursy i szkole-
nia, zajęcia sportowo-rehabilitacyjne, specjalistyczny 
sprzęt (przykładowo: dyktafony, lupy, pętle indukto-
foniczne), wyposażenie biur, bibliotek, zatrudnienie 
pracowników biur ds. ON a także sfinansowano z nich 
obozy integracyjne, wyjazdy na konferencje. 

Po części merytorycznej spotkania nie mogło za-
braknąć też rozrywkowej. Wieczorek zapoznawczy 
w „Gwarku”, zwiedzanie Krakowa piętrowym auto-
busem, kolacja w Centrum Kultury i Sztuki Osób Nie-
pełnosprawnych „Molier” przy Szewskiej, dyskoteki, 
pogaduszki w pokojach do późnych godzin nocnych 
z pewnością pozostaną uczestnikom na długo w pa-

mięci. Przyczyni się do tego również pamiątkowa ko-
szulka z logo V OSSN, którą każdy otrzymał.

Każda tego typu impreza przynosi ogromne korzy-
ści. Jest to doskonała okazja do nawiązania nowych 
znajomości, wymienienia się informacjami, uwagami, 
spostrzeżeniami. Istnieją Uczelnie, na których dopiero 
powstają takie jednostki jak Biuro ds. ON czy organiza-
cje studentów niepełnosprawnych i one mogą skorzy-
stać z doświadczenia i porad od tych, na których działa 
to już sprawnie. Gdy któraś obieca dokonać zmian, za 
rok można sprawdzić jak wywiązała się ze swych po-
stanowień i czy miała jakieś problemy z tym związa-
ne. Warto uczyć się od innych dążąc jednocześnie, do 
osiągnięcia czegoś więcej.

Justyna Hawryluk
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