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VI Ogólnopolskie Spotkanie Studentów 
Niepełnosprawnych
W dniach 3-5 lipca w Krakowie odbyło się VI Ogólnopolskie Spotkanie Studentów Niepełnosprawnych 
(OSSN). Organizatorami tego przedsięwzięcia były Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych krakowskich 
uczelni: Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej, a także Uniwersytetu Ekonomicznego. 
Koordynatorem projektu było ZSN Politechniki Krakowskiej

W tym roku studenci z całej Polski obradowa-
li na temat sportu, turystyki i integracji jako form 
spędzania wolnego czasu przez studentów niepeł-
nosprawnych. Temat cieszył się dużym zaintereso-
waniem wśród uczestników, gdyż każdy miał okazję 
przedstawić swoje informacje, doświadczenia oraz 
spostrzeżenia. Na każdej uczelni bowiem dostępne 
są różnego rodzaju możliwości rozwijania swoich 
zainteresowań.

Do Krakowa przyjechali reprezentanci Zrzeszeń 
Studentów Niepełnosprawnych i Biur ds. Osób Nie-
pełnosprawnych m.in. Uniwersytetu Śląskiego, Wyż-
szej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz wielu in-
nych uczelni. Pierwszego dnia po kolacji powitalnej 
wszyscy mogli pobawić się w restauracji „Moliere”. 
Następnego dnia, podczas seminarium, studenci 
dzięki przygotowanym prezentacjom mogli wy-
mienić się swoimi poglądami, a także podzielić do-
świadczeniami i rozwiązaniami funkcjonującymi na 
ich uczelniach. Zrzeszenia krakowskich uczelni za-
prezentowały liczne atrakcje jakie czekają na nie-
pełnosprawnych studentów w Krakowie: wycieczki, 
imprezy okolicznościowe, ogniska, skoki spadochro-
nowe, wyjścia do teatrów i inne. Po prezentacjach 
i dyskusjach organizatorzy zaprosili wszystkich na 
zwiedzanie najważniejszego zabytku w Krakowie, 

czyli Wawelu. Trzeciego dnia odbył się dalszy ciąg 
seminarium już w luźniejszej formie. 

Po przeanalizowaniu wszystkich wypowiedzi 
można stwierdzić, że niepełnosprawni mają coraz 
łatwiejszy dostęp do kultury i rozrywki. Z roku na 
rok dzięki organizacjom wspierającym osoby niepeł-
nosprawne oraz zaangażowaniu życzliwych ludzi, 
niepełnosprawny student może cieszyć się życiem 
studenckim tak samo jak osoba pełnosprawna. 
Ewelina Durlak

Wyniki badań ankietowych

Podczas trwania VI OSSN uczestnicy dostali an-
kiety, które składały się z 12 pytań. 7 pytań półotwar-
tych i 5 otwartych.

Wyniki ankiety dotyczą 11 uczelni z poza Krako-
wa, a pytania przedstawiają się następująco:

Czy na Twojej uczelni jest Pełnomocnik ds. Osób 1. 
Niepełnosprawnych?
Czy na Twojej uczelni jest Biuro ds. Osób 2. 
Niepełnosprawnych?
Czy na Twojej uczelni działa organizacja zrzesza-3. 
jąca osoby niepełnosprawne?
Czy na Twojej uczelni są stypendia dla ON?4. 
Czy w regulaminie lub statucie Twojej uczelni są 5. 
zapisy dotyczące ON?
Czy domy studenckie są dostosowane dla osób 6. 

niepełnosprawnych?
Jak uważasz, czy Twoja 7. 

uczelnia jest dostosowana 
dla potrzeb ON?

Na jaką pomoc na Two-8. 
jej uczelni mogą liczyć osoby 
niepełnosprawne?

Niewidomi/słabo  �
widzący

Niedosłyszący �
Osoby niepełnospraw- �

ne ruchowo
Inne �
Co zmieniłbyś na Two-9. 

jej uczelni na rzecz pomocy 
osobom niepełnosprawnym?

Jakie „imprezy” do tej 10. 
pory były zorganizowane 
na / przez Twoją uczelnię 
w odniesieniu do tematu 
OSSN?
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Jakie „imprezy” chciałbyś aby zostały zorganizo-11. 
wane na / przez Twoją uczelnię w odniesieniu do 
tematu OSSN?
W jaki sposób dotarła do Ciebie informacja o VI 12. 
OSSN?
Na powyższym wykresie przedstawione są jedy-

nie pozytywne odpowiedzi na 7 pierwszych pytań.
Z tego co widzimy to wszystkie uczelnie posiada-

ją pełnomocnika, studenci mogą liczyć na stypendia 
specjalne, w regulaminie studiów istnieją wzmianki 
na temat studentów niepełnosprawnych oraz więk-
szość budynków jest dostosowana, posiadając windy 
oraz podjazdy.

Biura, organizacje ds. osób niepełnosprawnych 
oraz dostosowanie domów studenckich kreuje się na 
przybliżonym poziomie, jednak ich liczba nie przekra-
cza połowy 11 badanych uczelni z Polski.

Analizując odpowiedzi na pytania otwarte można 
dojść do wniosku, że studenci niepełnosprawni mogą 
liczyć na pomoc ze strony uczelni w postaci:

książek mówionych, �
dostosowanych stanowisk komputerowych, �
powiększalników, �
podręczników z powiększoną czcionką, �
egzaminów ustnych, �
tłumaczy języka migowego, �
wypożyczenia sprzętu FM, �
asystentów, �
przedłużonej sesji egzaminacyjnej. �
Co zmieniłbyś na Twojej uczelni na rzecz pomocy 

osobom niepełnosprawnym?
Na to pytanie jak jeden mąż uczestnicy spotka-

nia odpowiadali, że mimo dostosowania niektórych 

pytanie 1
pytanie 2
pytanie 3
pytanie 4
pytanie 5
pytanie 6
pytanie 7

wartości od 1 do 11 oznaczają liczbę badanych uczelni

budynków nadal głównym problemem pozostają 
bariery architektoniczne na uczelni oraz w domach 
studenckich.

Studentom uczelni, na których brak biur oraz 
zrzeszeń brakuje imprez integrujących środowisko 
studentów niepełnosprawnych oraz różnego rodzaju 
szkoleń, warsztatów oraz paneli dyskusyjnych.

Nie brakło również innowatorskich propozycji ta-
kich jak darmowe xero dla osób niedosłyszących oraz 
niesłyszących.

Odpowiedzi na pytanie 10 oraz 11 przeplatały się 
wzajemnie, na części uczelni gdzie rozwinięte są or-
ganizacje zrzeszające studentów niepełnosprawnych 
odbywają się:

turnusy rehabilitacyjne,  �
obozy letnie i zimowe, �
warsztaty psychologiczne, doradztwa  �
zawodowego,
imprezy tematyczne „masz szczęście jesteś  �
zdrowy”,
imprezy o charakterze integracyjnym. �
Pozostała część studentów pragnie aby takie wy-

darzenia również i u nich miały miejsce.
W odpowiedzi na ostatnie pytanie 100% ankie-

towanych podało swojego pełnomocnika za źródło 
informacji o VI OSSN. 

Przyglądając się ankiecie z V OSSN zauważa-
my tendencje wzrostową. Miejmy nadzieję, że na VII 
OSSN studenci niepełnosprawni z całej Polski przy-
wiozą nowe doświadczenia oraz osiągnięcia. 

Przemysław Górniak


