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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

Rys. 1 Czy na Twojej uczelni jest Pełnomocnik Rektora ds. ON? 
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znaczny. Zdaniem większości respondentów wysokość 
stypendium uzależniona jest przede wszystkim od 
środków posiadanych przez uczelnie. Na trzech uczel-
niach: AWF w Katowicach, PWSZ w Głogowie oraz UAM 
w Poznaniu wysokość stypendium jest jednakowa dla 
wszystkich stopni niepełnosprawności.

70% uczelni w swoich regulaminach i statutach po-
siada zapisy dotyczące ON. Zapisu takiego nie posiada: 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz Politech-
nika Opolska. Część respondentów nie ma wiedzy na 
ten temat. Zapisy dotyczące ON najczęściej dotyczą:
– dostosowania formy egzaminów w czasie studiów 

do potrzeb ON;
– możliwości podjęcia indywidualnego toku nauczania; 
– pomocy materialnej.

60% uczelni posiada domy studenckie dostoso-
wane do potrzeb ON. Są to przede wszystkim udo-
godnienia architektoniczne dla osób niepełnospraw-
nych ruchowo (podjazdy, windy, łazienki). Najbardziej 
wszechstronnie dostosowana jest Akademia Podlaska 
w Siedlcach posiadająca prócz wind i podjazdów – pęt-
le indukcyjne dla osób nie(do)słyszących oraz oznacze-
nia brajlowskie w windach.

Nieco gorzej przedstawia się kwestia dostosowania 
samej uczelni do potrzeb ON. Respondenci z 10 uczelni 
uważają, iż są one przystosowane, natomiast studenci 
z 40% uczelni twierdzą, że nie są one dostosowane do 
potrzeb ON. Zdecydowana większość respondentów 
uważa, że uczelnie są dostosowane, ale tylko częścio-
wo, niektóre budynki.

Szkoły Wyższe w różnorodny sposób pomagają stu-
dentom niepełnosprawnym. Najczęściej wymieniane 
przykłady takiej pomocy to: 

egzaminy w formie ustnej;
tłumacze języka migowego; 
indywidualny tok studiów;
pomoc w transporcie ON;
pomoc psychologa;
zajęcia na basenie, siłowni; 
pomoc finansowa w zakupie materiałów umożliwia-
jących naukę;

częściowa likwidacja barier architektonicznych; 
stypendia;
pomoc w kontaktach z pracownikami naukowymi, 
wsparcie Pełnomocnika Rektora ds. ON;
dostosowanie stanowisk komputerowych dla osób 
z dysfunkcją narządu wzroku.
Ankietowani z 25% uczelni nie udzielili odpowie-

dzi na pytanie dotyczące możliwości uzyskania po-
mocy ze strony uczelni. Warto się zastanowić czy oso-
by te nie potrzebują pomocy czy na żadną pomoc nie 
mogą liczyć?

Zdecydowana większość ankietowanych zadekla-
rowała chęć wprowadzania zmian na rzecz pomocy 
osobom niepełnosprawnym. Wśród propozycji zmian 
pojawiły się:
– zatrudnienie asystentów i tłumaczy języka migo-

wego;
– dostosowanie architektoniczne budynków (zarów-

no uczelni jak i domów studenckich);
– lepsze wykorzystanie dotacji MNiSW oraz innych 

środków np. na zakup sprzętu ułatwiającego naukę 
(laptopy, skanery, utworzenie stanowisk kompute-
rowych dla osób niewidomych i słabo widzących 
w uczelnianych bibliotekach). 
Reprezentanci Uczelni, na których nie działa Biuro 

ds. ON, ZSN oraz Pełnomocnik Rektora ds. ON deklaru-
ją chęć powołania do życia tych instytucji.

Ponadto studenci wyrażają potrzebę większej in-
tegracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych oraz 
zmiany podejścia pracowników uczelni w stosunku do 
niepełnosprawnych studentów. 

Jak na bieżąco są wykorzystywane dotacje na rzecz 
kształcenia oraz rehabilitację leczniczą ON? Według 
respondentów środki te są wykorzystywane w nastę-
pujący sposób:

organizowanie obozów rehabilitacyjno-rekreacyj-
nych;
finansowanie zajęć na basenie i siłowni; 
zabiegi rehabilitacyjne, np. masaże;
zakup sprzętu rehabilitacyjnego, np. wózki do ko-
szykówki;
likwidowanie barier architektonicznych;
pomoc psychologa;
konferencje i spotkania integracyjne;
działalność Biura ds. ON;
tłumacze języka migowego podczas lektoratów; 
zatrudnianie asystentów dla ON;
zakup różnorodnych pomocy dydaktycznych, np. 
kserokopiarki, sprzęt komputerowy.
Reprezentanci dwóch szkół wyższych twierdzą, iż 

uczelnia nie korzysta z dotacji na rzecz kształcenia ON, 
natomiast 3 uczelnie nie korzystają z dotacji na rehabi-
litację leczniczą. Z żadnej z wyżej wymienionych dota-

Rys. 3 Czy na Twojej uczelni są stypendia dla ON? Wyniki 
ankiety
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cji nie korzysta Akademia Medyczna w Gdańsku oraz 
Politechnika Opolska. 

Deklarowane przez studentów propozycje wyko-
rzystania dotacji na kształcenie ON oraz dotacji na re-
habilitację leczniczą są zbieżne z inicjatywami podej-
mowanymi przez uczelnie. Inne proponowane przez 
studentów sposoby wykorzystania dotacji to: 

zakup busa dla ON;
wsparcie na rynku pracy; 
wyższe stypendia;
budowa sali rehabilitacyjnej; 
szkolenia dla pracowników;
organizowanie imprez kulturalnych np. wyjścia do 
kina, teatru. 
Informacja na temat V OSSN najczęściej docierała 

do respondentów poprzez Pełnomocników Rektorów 
ds. ON, e-maile, stronę www, organizacje zrzeszające 
studentów niepełnosprawnych, a także w przypadku 
uczelni nieposiadających takowych poprzez rozsyłane 
zaproszenia lub od wcześniejszych uczestników OSSN. 

Reasumując możemy zaobserwować dużą poprawę 
w zakresie podejmowanych działań na rzecz osób nie-

pełnosprawnych podejmujących studia na wyższych 
uczelniach. Widzimy, iż większość uczelni reprezento-
wanych podczas V OSSN podejmuje różnorodne inicja-
tywy na rzecz poprawy warunków studiowania oraz re-
habilitacji ON począwszy od powoływania organizacji, 
które mają bezpośrednio wspierać niepełnosprawnych 
studentów służąc informacją, pomocą w kwestii zakupu 
specjalistycznego sprzętu umożliwiającego naukę czy 
dostosowaniu formy egzaminów w zależności od posia-
danej dysfunkcji; skończywszy na inicjatywach podej-
mowanych w celu integracji ON, np. organizując obozy 
rekreacyjno-rehabilitacyjne. Uczelnie oferują także bez-
pośrednią pomoc finansową w postaci stypendiów. Na 
spotkaniu pojawiły się także szkoły wyższe, które zaczy-
nają rozwijać taką działalność, niewątpliwie OSSN może 
mieć dla nich ogromny walor informacyjny i motywa-
cyjny, o czym świadczy deklarowana chęć powołania do 
życia Biura ds. ON czy ZSN oraz inne wymienione wyżej 
propozycje działań na rzecz ON. Wzrost liczby uczelni 
biorących udział w V OSSN świadczy o rosnącej popular-
ności tej ogólnopolskiej, studenckiej imprezy. 

Kamila Albin

W dniach 10–24 sierpnia 2008 roku odbył się obóz 
integracyjny w okolicach Olsztynka na pograniczu 
dwóch krain geograficznych: Warmii i Mazur, w Ośrod-
ku Szkoleniowo-Wypoczynkowym ZHP „Perkoz” nad 
jeziorem Pluszne. Wyjazd ten został zorganizowany 
przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Akademii 
Górniczo-Hutniczej przy pomocy Zrzeszeń Studen-
tów Niepełnosprawnych AGH, Politechniki Krakowskiej 
i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz dofi-
nansowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Krakowie i Urząd Miasta Krakowa.

W przedsięwzięciu wzięli udział studenci krakow-
skich uczelni oraz zaprzyjaźnieni pracownicy naukowi 
i administracyjni AGH. Dzięki staraniom organizatorów 
nie sposób było się nudzić. Obozowicze mieli okazję 

uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach sportowo- 
rekreacyjnych, rehabilitacyjnych, a także warsztatach. 
Do zajęć cieszących się największym powodzeniem 
możemy zaliczyć: kurs języka migowego, tańca, masa-
żu oraz warsztaty psychologiczne i z zakresu doradz-
twa zawodowego. Rozgrywane były zawody, które 
dostarczały dużo emocji a były to m.in.: siatkówka, 
badminton, tenis stołowy. Oprócz powyżej wymienio-
nych zajęć odbyła się również ciekawa prelekcja na te-
mat praw osób niepełnosprawnych, a w szczególności 
studentów.

Na przystani do dyspozycji uczestników obozu cze-
kały łodzie wiosłowe, które dostarczały moc wrażeń, 
rowery wodne cieszące się dużą popularnością, kajaki 
oraz żaglówki. Z kolei na lądzie można było pojeździć 

Obóz Integracyjny w Olsztynku

Od lewej: Justyna i Wojtek biorą obozowy ślub, rejs po jeziorze Pluszne, Jacek i Marzena podczas turnieju tanecznego


