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Prezentujemy Wam Drodzy Czytelnicy domy stu-

denckie dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych 

studentów.

AGH – miejsca dostosowane dla ON

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie jest 

Uczelnią przyjazną i otwartą na osoby niepełnospraw-

ne. Dysponuje ona miejscami w Domach Studenckich, 

które są przystosowane dla różnych rodzajów niepeł-

nosprawności. 

Studenci mający problemy z poruszaniem się mogą 

otrzymać pokój w akademiku w pełni dostosowanym 

do ich potrzeb. W chwili obecnej dysponuje 12, przy 

których znajdują się dostosowane dla ON toalety. 

Większość z nich znajduje się w DS. „Alfa” znajdującym 

się przy ulicy Reymonta 17. Obiekt ten posiada wejście 

znajdujące się na poziomie gruntu. Do poruszania się 

po poszczególnych kondygnacjach służy winda. W bu-

dynku znajdują się pokoje z w pełni przystosowanym 

dla ON węzłem sanitarnym. Planuje się też obniże-

nie klamek w oknach (w dostosowanych pokojach), 

aby zwiększyć samodzielność osób poruszających się 

na wózkach inwalidzkich. Studenci niepełnosprawni 

z dysfunkcją narządu ruchu mieszkający w tym Domu 

Studenckim mają ułatwione przemieszczanie się po 

terenie Uczelni dzięki umiejscowieniu tego Akademi-

ka w centrum Campusu AGH. W tym roku powstało 

5 nowych miejsc dla ON mających trudności z porusza-

niem się. W najbliższym czasie natomiast, planuje się 

dostosowanie dodatkowych, ponieważ w chwili obec-

nej wszystkie takie są już zajęte a podejmowanie nauki 

przez ON jest coraz częstsze.

Również studenci nie(do)słyszący nie są pozosta-

wieni bez wsparcia ze strony Uczelni. W obiekcie, o któ-

rym mowa znajdują się też pokoje z sygnalizacją świet-

lną zamiast zwykłego dzwonka. Osoby nie(do)słyszące 

mają też ułatwiony kontakt z otoczeniem dzięki temu, 

że w akademiku tym mieści się Biuro ds. Osób Niepeł-

nosprawnych AGH, w którym pracują osoby posługują-

ce się językiem migowym, zawsze służące pomocą. 

Procedura otrzymania miejsca przystosowanego 

w Domu Studenckim AGH jest następująca. W pierw-

szej kolejności osoba niepełnosprawna musi otrzymać 

miejsce Wydziałowym Domu Studenckim lub miejsce 

z puli Rektorskiej. W związku z zapisem w regulami-

nie pomocy materialnej, że osoby niepełnosprawne 

są traktowane priorytetowo przy przydzielaniu miejsc 

w akademikach, studenci niepełnosprawni AGH nie 

mają problemów z otrzymaniem miejsc w domu stu-

denckim. Następnie student powinien zgłosić się do 

Biura ds. ON AGH mieszczącego się w DS. Alfa aby wy-

jaśnić i odpowiednio umotywować swoje potrzeby 

związane z koniecznością otrzymania takiego miejsca. 

Po pozytywnym zaopiniowaniu przez BON następu-

je przesunięcie miejsca noclegowego z akademika, 

w którym miejsce zostało przydzielone do dostosowa-

nego domu studenckiego.

Akademiki na AP

Akademia Pedagogiczna dysponuje czterema do-

mami studenckimi przy ul. Grochowej, Piekarskiej i na 

Armii Krajowej (dwa). Przydziałem akademików zajmu-

je się Samorząd Studencki. Zainteresowani składają 

podania a komisja przeliczając na punkty (odległość 

do miejsca zamieszkania, dochód w rodzinie) podej-

muje decyzję o przyznaniu akademika. Osoby nie-

pełnosprawne dołączają orzeczenie i określają rodzaj 

niepełnosprawności oraz specjalne potrzeby. Studenci 

z problemami w poruszaniu się otrzymują akademiki 

blisko uczelni i odpowiednio przystosowane. Od na-

stępnego roku akademickiego studenci będą składać 

podania tylko przez internet. 

Mamy się czym pochwalić

Akademiki dla ON

Pokój w domu studenckim „Alfa” AGH – osoba na wózku 

może bez problemu wyciągnąć ubranie z szafy
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Dwa budynki: Akademickie Centrum Hotelowe DS. 

„Za kolumnami” i „Krakowiak” (po kapitalnym remon-

cie) zlokalizowane przy ul. Armii Krajowej są w pełni 

przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych 

ruchowo. W pierwszym są cztery jednoosobowe przy-

stosowane pokoje, w drugim oprócz pojedynczych 

pokoi znajdują się pomieszczenia dwupokojowe 

z aneksem kuchennym przystosowane dla osoby nie-

pełnosprawnej i ewentualnego opiekuna. Pokoje dla 

niepełnosprawnych znajdują się na parterach obu 

budynków, są bardzo przestronne, nowoczesne bez 

problemu może się po nich poruszać osoba na wóz-

ku. Wyposażenie pokoi również jest odpowiednio do-

stosowane. Wysokie biurka i łóżka, telefony na odpo-

wiedniej wysokości, niskie lodówki. Łazienki są duże 

z pełnym oprzyrządowaniem tj. poręcze, uchwyty i sie-

dzisko przy prysznicu. Do budynków prowadzą prosto 

z parkingu podjazdy. Obydwa budynki mają specjalne 

windy. Również akademicka kuchnia w DS „Za kolum-

nami” ma odpowiednio przygotowane blaty kuchenne 

ułatwiające dostęp do zlewu i kuchenki. Niewątpliwym 

plusem obu budynków jest niewielka odległość od 

budynku głównego uczelni, studenckiej przychodni 

lekarskiej (obok) i przystanku autobusowego. Wspo-

mniany wcześniej akademik przy ul. Piekarskiej obec-

nie jest w remoncie i również będzie dostosowany do 

potrzeb niepełnosprawnych. 

Politechnika Krakowska – akademiki dostosowane 
dla ON

Sytuacja mieszkaniowa studentów w Krakowie nie 

jest do pozazdroszczenia. Sytuacja studentów niepeł-

nosprawnych jest jeszcze gorsza. Politechnika Krakow-

ska stara się stawiać czoło również temu problemowi. 

W swojej bazie mieszkaniowej posiada 4 Domy Studen-

ckie, które mieszczą się w Czyżynach, przy ul. Skarżyń-

skiego, z czego 3 są dostępne dla osób poruszających 

się na wózkach inwalidzkich, dzięki wybudowanym 

Toaleta w domu studenckim AP „Za kolumnami”

podjazdom i windom. Są w nich również umiejsco-

wione specjalne składy dostosowane dla potrzeb osób 

z dysfunkcją narządu ruchu – zlikwidowano progi, kon-

takty znajdują się na odpowiedniej wysokości, zamon-

towano szersze drzwi, dostosowano węzły sanitarne, 

kuchnie oraz wprowadzono inne udogodnienia. 

Politechnika oferuje w chwili obecnej 10 pokoi jedno 

i dwuosobowych w takich właśnie składach. W zależno-

ści od potrzeb, łącznie może w nich zamieszkać od 12 do 

16 osób mających problemy ruchowe, ale nie tylko. 

Aby otrzymać skierowanie na miejsce dostosowa-

ne student musi złożyć wniosek o przyznanie miejsca 

w Domu Studenckim PK oraz pisemne uzasadnienie 

potrzeby skorzystania z tego typu lokalu, wraz z kse-

rokopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 

Wszystkie dokumenty z tym związane studenci składa-

ją w Dziale Nauczania PK, mieszczącym się w budynku 

Wydziału Inżynierii Lądowej, przy ul. Warszawskiej 24.

Osobie niepełnosprawnej w przypadku braku miejsc 

w dostosowanych węzłach, Prorektor ds. Studenckich 

PK, może również przyznać normatywne miejsce. 

Na uwagę zasługuje też fakt, iż o miejsca w dosto-

sowanych pokojach mogą ubiegać się również osoby 

z innych uczelni. 

W roku akademickim 2009/2010 planowany jest 

generalny remont jednego z akademików i dzięki sta-

raniom Biura ds. Studentów Niepełnosprawnych oraz 

Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych, zosta-

nie on kompleksowo dostosowany dla potrzeb osób 

z różnymi rodzajami niepełnosprawności między in-

nymi poprzez zamontowanie dodatkowej sygnalizacji 

świetlnej dla osób z dysfunkcją narządu słuchu oraz 

sygnalizacji dźwiękowej dla osób z dysfunkcja narzą-

du wzroku.

Kuchnia w domu studenckim PK „Bartek”
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Dom Studencki „Merkury” UEK

Powszechnie wiadomo, że znaczna część studentów 

pochodzi spoza miasta, w którym znajduje się uczelnia 

(i bynajmniej nie chodzi tu tylko o Kraków). Problem 

ten dotyczy również studentów niepełnosprawnych. 

Dojazdy spoza miasta są uciążliwe, zwłaszcza dla osób 

ze znaczną lub umiarkowaną dysfunkcją (należę do 

tych drugich). Dlatego tak ważne jest dostosowanie 

miejsc w domach studenckich do potrzeb osób niepeł-

nosprawnych.

Mieszkam w Domu Studenckim „Merkury” Uniwer-

sytetu Ekonomicznego w Krakowie, na ul. 29 listopada, 

właśnie w takim pokoju. Tylko ten akademik UEK ma do-

stosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo kwa-

tery – jest ich 2 i każdy dla dwóch osób. Pomieszczenia 

są dosyć duże, z łazienką dostosowaną do potrzeb osób 

na wózkach i własnym aneksem kuchennym. Trzeba 

stwierdzić, że są w pełni dostosowane (brak progów, 

odpowiednia umywalka, toaleta, uchwyty w łazience), 

choć nie obywa się bez pewnych trudności (np. w do-

stępie do lodówki dla osoby na wózku). Natomiast kie-

runek zmian w pokoju jest dobry.

W wyposażeniu znajdują się m.in. 2 biurka w tym jed-

no duże, 2 łóżka i na tyle miejsca, żeby rozłożyć matę i 

wykonywać ćwiczenia gimnastyczne. Pokoje znajdują 

się na parterze akademika, naprzeciwko punktu ksero i 

sklepiku (bardzo wygodna lokalizacja). Akademik posia-

da podjazd dla wózków umożliwiający wjazd bez pomo-

cy osób trzecich. Poza tym, jest dostęp do internetu. 

Warto podkreślić raz jeszcze dość duże rozmiary 

pokoju, ponieważ osoba z dysfunkcją ruchu (nawet 

„tylko” o stopniu umiarkowanym jak ja) naprawdę jej 

potrzebuje, chociażby z tego względu, że wykonanie 

pozornie prostych czynności jak przygotowywanie 

posiłków czy ubieranie się zajmuje jej więcej miejsca 

(i czasu). Dużym udogodnieniem jest sprzątanie tych 

pokoi przez personel akademika, co bardzo ułatwia co-

dzienne życie lokatorom.

Podjazd do domu studenckiego „Merkury” UEK

Mieszkanie na parterze ma jeszcze jedną zaletę 

– cisza nocna jest tam bezwzględnie przestrzegana, co 

sprzyja uczeniu się.

Teraz trochę uwag. W kompleksie akademika jest 

stołówka serwująca domowe posiłki, niestety niedo-

stosowana dla osób na wózkach. Największą wadą 

akademika jest konieczność dojazdu na UEK dwoma 

autobusami – 105 i 501 lub 192 lub 292, bo nie ma bez-

pośredniego połączenia (przystanek Wileńska). Dojazd 

do centrum Krakowa i dworca kolejowego natomiast, 

jest dobry.

Biorąc pod uwagę koszty wynajmu mieszkań, 

a szczególnie dostosowanych (głównie na nowych 

osiedlach) dostosowanie akademików jest koniecznoś-

cią. Dwa pokoje w DS Merkury to krok w dobrym kie-

runku. Uważam jednak, że kompleks domów studen-

ckich UEK powinien być przygotowany na przyjęcie 

większej liczby ON. 

Uniwersytet Jagielloński

Na Uniwersytecie Jagiellońskim osoby niepełno-

sprawne są kwaterowane przede wszystkim do czterech 

domów studenckich, które znajdują się blisko centrum. 

Są to DS. Żaczek, DS. Nawojka, DS. Bydgoska i DS. Piast. 

W zależności od rodzaju niepełnosprawności i zwią-

zanych z tym potrzeb osoby niepełnosprawnej; osoba 

taka jest kierowana do odpowiedniego domu studen-

ckiego, a tam według potrzeby, do odpowiednio do-

stosowanego składu, itp. Technicznie najtrudniejszym 

jest dostosowanie miejsca zamieszkania dla studentów 

poruszających się na wózkach. Dla ich potrzeb dostoso-

wane są (w różnym stopniu) trzy spośród wymienionych 

domów studenckich; tylko DS. Piast nie nadaje się do za-

mieszkania przez osoby na wózku, ze względu na zbyt 

małą windę i małe składy mieszkalne – przede wszyst-

kim łazienki (co uniemożliwia ich dostosowanie).

Podjazd do domu studenckiego UJ „Nawojka”
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Najbliżej centrum, a co za tym idzie, jednym z najbar-

dziej atrakcyjnych domów studenckich jest DS. Żaczek 

(który składa się ze starego i nowego budynku, połączo-

nych razem). Do wejścia budynku jest dobry podjazd, 

drzwi są dwuskrzydłowe i dość wąskie, ale jest przy nich 

dzwonek do wezwania portiera, który otwiera w razie 

konieczności drugie skrzydło drzwi. Budynek posiada 3 

windy, z tego jedna jest dostosowana, pozostałe również 

nadają się do użytku dla osoby na wózku; problemem 

przy nich są silnie działające zamykacze drzwi. W Żacz-

ku znajduje się wiele dobrze dostosowanych toalet (na 

każdym piętrze), jednakże jest tylko jedna prawidłowo 

dostosowana łazienka z toaletą. Nie ma typowo dosto-

sowanych składów mieszkalnych, ale składy te umożli-

wiają zakwaterowanie w nich osoby na wózku, w razie 

konieczności istnieje możliwość przystosowania pokoju 

pierwotnie dwuosobowego dla jednej osoby na wózku. 

Kuchnia w nowym budynku jest dostępna, w starym jest 

problem przy wjeździe, gdyż jest próg. DS. Żaczek ma 

dobrze dostosowany klub studencki, niestety nie ma 

dojazdu do stołówki, gdyż są schody. Istnieje możliwość 

parkowania samochodu (oznakowanego) na podwórzu, 

pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia z admini-

stratorem budynku. 

Kolejny od centrum jest DS. Nawojka, która również 

posiada dobry podjazd. W budynku jest jedna winda, 

niestety często się psuje; stan ten potrwa jeszcze kilka 

miesięcy do najbliższego planowanego remontu win-

dy, który to będzie mieć miejsce tej zimy. W budynku 

jest dostosowana stołówka i klub studencki, nie ma 

natomiast dojazdu do administracji. Na pierwszym 

piętrze znajduje się skład dostępny dla osób niepełno-

sprawnych, łazienka jest dobrze dostosowana (nieste-

ty nie ma w niej posadzki antypoślizgowej). Pokoje są 

stosunkowo niewielkie, ale wystarczające dla manewru 

wózkiem. Kuchnia jest w korytarzu i jest dostosowa-

na. W DS. Nawojka osoba niepełnosprawna może (po 

uzgodnieniu z administracją) parkować samochód na 

podwórzu akademika; w najbliższym czasie przy wej-

ściu do budynku zostaną wyznaczone miejsca parkin-

gowe dla osób niepełnosprawnych.

Najlepiej dostosowanym dla osób poruszających się 

na wózkach jest DS. Bydgoska, blok D. Wjazd do budyn-

ku jest dobry, niestety od tyłu, gdyż w ten sposób nie 

trzeba budować podjazdu. Tylne wejście jest monito-

rowane, a ON mają klucz od drzwi, które w najbliższym 

czasie zostaną dodatkowo wyposażone w automatycz-

ne otwieranie (na pilota). Są tam w tej chwili dwa bar-

dzo dobrze przygotowane składy mieszkalne. Składy 

te to dwa pokoje dwuosobowe, z własnymi łazienkami 

i kuchniami. Tej jesieni mają być w nich wymienione 

okna aby osoba na wózku mogła swobodnie je otwierać 

i zamykać z pozycji siedzącej. W składzie zarówno meble 

kuchenne, jak i meble pokojowe zostały zaprojektowa-

ne z myślą o osobach niepełnosprawnych siedzących na 

wózkach. Łazienki są dostosowane profesjonalnie. Trud-

no jest osiągnąć ideał, tym składom niewiele brakuje do 

niego. Co do parkowania samochodu, DS. Bydgoska nie 

posiada własnych parkingów, jednakże ON może parko-

wać samochód z tyłu budynku, częściowo na chodniku, 

gdzie teren jest monitorowany i dobrze oświetlony, lub 

z przodu budynku – również częściowo na chodniku.

Plany na przyszłość:

Przy kolejnym remoncie w DS. Żaczek, który odbę-

dzie się w przeciągu 2-3 lat planujemy we współpracy 

z Fundacją „Bratniak”, która zarządza akademikami, do-

stosować kolejne składy w tym akademiku. W najbliż-

szych latach, tj. do 3 lat powstanie też nowy dom studen-

cki na III kampusie UJ, na Ruczaju; budynek ten będzie 

budowany od podstaw i zgodnie z normami budowla-

nymi, które przewidują dostosowanie go dla potrzeb 

osób niepełnosprawnych. Prawdopodobnie będzie to 

najlepiej dostosowany budynek, gdyż pozostałe budyn-

ki domów studenckich są już obiektami zabytkowymi, 

doraźnie dostosowywanymi dla potrzeb ON. 

Osoby niepełnosprawne ruchowo, poruszające się 

o kulach są kwaterowane do pokoi o lepszym stan-

dardzie (jeśli zgłoszą taką potrzebę). W razie potrzeby 

w łazienkach są montowane uchwyty oraz zaopatruje 

się łazienki w odpowiednie siedziska pod prysznic. ON, 

które ubiegały się o miejsce w domach studenckich 

dostały skierowanie do nich bez względu na wysokość 

dochodów. 

Obecnie rozpatrywany jest pomysł stworzenia „puli 

mieszkaniowej” dla studentów niepełnosprawnych; 

miejsca w domach studenckich byłyby przyznawane 

przy ścisłej współpracy z Biurem ds. Osób Niepełno-

sprawnych UJ. 

Redakcja

Głównym celem każdej uczelni jest kształcenie na

najwyższym poziomie. Niekiedy jednak studenci wy-

magają szczególnych warunków studiowania. Co wte-

dy? Gdzie się wrócić i czego oczekiwać? Oto, co może-

cie znaleźć w Biurach ds. Osób Niepełnosprawnych na 

swoich uczelniach. 

Celem biura jest posiadanie oferty dla studentów

z różnymi potrzebami (dysfunkcjami). Istnieje możliwość

Biura ds. Osób Niepełnosprawnych


