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„Informacje o działaniach na rzecz studentów 
niepełnosprawnych w Politechnice Wrocławskiej”

Od 1 maja roku 2005, z chwilą powołania w Politechni-
ce Wrocławskiej Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełno-
sprawnych, konsekwentnie wdrażana jest idea uczelni „bez 
barier”, otwartej i przyjaznej młodzieży niepełnosprawnej, 
podejmującej trudy zdobycia wykształcenia na poziomie 
wyższym. Od tego czasu potroiła się liczba studentów 
z orzeczoną niepełnosprawnością i aktualnie ich liczba 
przekracza 320, co stanowi ok. 1% ogółu studentów. 

Funkcję Pełnomocnika pełni mgr inż. Jerzy Borowiec, 
pracownik Instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i Aku-
styki na Wydziale Elektroniki PWr. Od czerwca bieżącego 
roku pomocy administracyjnej udziela mu oddelegowana 
w tym celu pracownica Działu Studenckiego. Zaintereso-
wani studenci mogą kontaktować się z Pełnomocnikiem 
bezpośrednio podczas jego stałych dyżurów w Biurze Peł-
nomocnika, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej (pomoc.n@pwr.wroc.pl lub jerzy.borowiec@
pwr.wroc.pl). Na stałe współpracuje z pełnomocnikiem 
grupa studentów, w tym studentów niepełnosprawnych, 
którzy z jednej strony promują studia w Politechnice Wro-
cławskiej na różnego rodzaju imprezach i konferencjach, 
dowodząc na swoim przykładzie, że mimo przeciwności 
losu można z powodzeniem podjąć trud zdobycia kolejne-
go stopnia edukacji, a z drugiej strony sami inspirują szereg 
działań na rzecz stworzenia we wrocławskim środowisku 
akademickim profesjonalnego systemu wsparcia studen-
tów niepełnosprawnych. W 2008 r. zarejestrowali w sądzie 
Stowarzyszenie na rzecz równego dostępu do kształcenia 
– Twoje nowe możliwości, którego obszarem działania jest 
całe środowisko akademickie naszego regionu i które z za-
łożenia ma być zalążkiem przyszłego Wrocławskiego Cen-
trum Wsparcia Studentów Niepełnosprawnych. Temu celo-
wi służy także uruchomiony przez nich portal internetowy 
http://tnm.org.pl, na którym zamieszczane są aktualne 

informacje o działalności Sto-
warzyszenia i realizowanych 
projektach na rzecz niepeł-
nosprawnych studentów.

Na jaką pomoc mogą 
liczyć niepełnosprawni 
studenci w Politechnice 
Wrocławskiej?

Działania podejmowa-
ne w Politechnice Wrocław-
skiej, mające na celu stworze-
nie warunków sprzyjających 
wyrównywaniu szans stu-
diującej młodzieży niepełno-
sprawnej, obejmują obszary 
scharakteryzowane poniżej.

Pomoc w sferze 
organizacyjnej

Dotyczy to m.in. działań związanych z:
odpowiednim przystosowaniem infrastruktury uczel- �
ni (likwidowanie barier architektonicznych, część 
zdjęć jutro wyznaczenie odpowiedniej liczby miejsc 
parkingowych dla osób uprawnionych, 
wyposażenie pracowni komputerowych, sal wykłado- �
wych i laboratoriów z myślą o osobach niedowidzą-
cych i niedosłyszących), 
stworzeniem ułatwień w załatwianiu spraw admini- �
stracyjnych (np. prawo do załatwiania spraw w Dzie-
kanatach poza kolejnością, zapisy na zajęcia WF-u na 
preferencyjnych warunkach – przed rozpoczęciem ak-
cji zapisów dla pozostałych studentów).
dużą grupę studentów niepełnosprawnych stanowią  �
w naszej uczelni osoby z dysfunkcją narządu ruchu. 
Dlatego też podejmowane są działania zmierzające do 
likwidacji występujących jeszcze w szeregu miejscach 
barier utrudniających dostęp dla osób poruszających 
się na wózkach. 
Pomoc w sferze materialnej
Studenci niepełnosprawni mają prawo do ustawo-

wego stypendium specjalnego dla osób niepełnospraw-
nych. Wysokość tego stypendium jest uzależniona od 
orzeczonego stopnia niepełnosprawności, a warunkiem 
jego otrzymania jest złożony w Dziekanacie wniosek wraz 
z kopią orzeczenia o niepełnosprawności. Aktualnie wynosi 
ono 500 zł dla studentów z orzeczeniem niepełnospraw-
ności w stopniu znacznym, 250 zł dla orzeczenia w stopniu 
umiarkowanym i 100 zł w stopniu lekkim.

Od roku 2006 Fundacja Rozwoju Politechniki Wrocław-
skiej funduje stypendia dla tych studentów z orzeczoną nie-
pełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym, 
którzy uzyskali najwyższe średnie oceny z zaliczeń w se-
mestrze zimowym danego roku akademickiego. W roku 

Prezentacja sprzętu dla studentów z dysfunkcją 
wzroku – przy powiększalniku prezes Stowarzyszenia 
„Twoje nowe możliwości” Krzysztof Peda, po lewej 
wice-prezes Ariel Fecyk



PolskaKSSN 2 (4)/2009

37

2009 stypendia Fundacji otrzymało 29 niepeł-
nosprawnych studentów. Na fotografii poniżej 
uroczystość wręczenia dyplomów stypendium 
Fundacji podczas uroczystego spotkania władz 
uczelni ze stypendystami Fundacji w Sali Senatu 
PWr. 

Chciałbym tutaj także wspomnieć o niety-
powych formach pomocy materialnej, których 
potrzeba oby była jak najrzadsza, a które wyni-
kały z tragicznych sytuacji dotykających naszych 
studentów. To nasi studenci działający w stowa-
rzyszeniu Twoje nowe możliwości zareagowali 
błyskawicznie na informację o tragicznym wy-
padku, jakiemu uległa w Gorzowie studentka 
naszej uczelni i zorganizowali podczas Juwena-
liów 2008 zbiórkę pieniędzy na jej rehabilitację 
(akcja Podziel się Juwenaliami). 

Pomoc w sferze socjalno-bytowej

Politechnika Wrocławska posiada sieć do-
mów akademickich ulokowanych w pobliżu 

Prezentacja sprzętu dla studentów z dysfunkcją wzro-
ku – przy powiększalniku prezes Stowarzyszenia „Twoje 
nowe możliwości” Krzysztof Peda, po lewej wice-prezes 
Ariel Fecyk uczelni. Jeden z akademików – T-6 przy ul. 
Norwida – jest w pełni przystosowany dla osób niepeł-
nosprawnych z dysfunkcją narządów ruchu. W sytuacjach 
wyjątkowych istnieje możliwość zakwaterowania osoby 
niepełnosprawnej wraz z opiekunem (aktualnie dwa takie 
przypadki). W campusie głównym uczelni znajdują się pla-
cówki żywienia zbiorowego dostępne dla studentów poru-
szających się na wózku (bud. C-13, D-20). 

Każdy student niepełnosprawny, posiadający sto-
sowne uprawnienie do parkowania samochodu na 

wydzielonych miejscach przeznaczonych dla inwalidów, 
może otrzymać od Pełnomocnika uprawnienie (przepust-
kę i pilota uruchamiającego otwarcie szlabanu) do wjazdu 
na wydzielone wewnętrzne parkingi w campusie uczelni, 
na których znajdują się miejsca parkingowe dla osób nie-
pełnosprawnych. Studenci niepełnosprawni dowożeni na 
uczelnię przez rodziców lub opiekunów mogą uzyskać za-
świadczenie uprawniające do ulgowych przejazdów środ-
kami publicznego transportu kolejowego i autobusowego 
(Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 25 paździer-
nika 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadcza-
jących uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów 
środkami publicznego transportu zbiorowego; Dz. U. z 2002 
r. Nr 175, poz. 1440). 

Pomoc w sferze dydaktycznej

W Politechnice Wrocławskiej nie są prowadzone spe-
cjalne zajęcia dydaktyczne z myślą o osobach niepełno-
sprawnych (jedynie w Studium Języków Obcych dla stu-
dentów dyslektyków istnieje możliwość zorganizowania 
specjalnej grupy na kursie języka angielskiego). Jednak 
w obowiązującym w uczelni Regulaminie studiów znalazły 
się zapisy, które wyszły naprzeciw postulatom studentów 
niepełnosprawnych (m.in. §11pkt 15 i §14pkt 4), umożliwia-
jące studentowi niepełnosprawnym zindywidualizowaną 
organizację procesu dydaktycznego, w tym:

zmianę formy uczestnictwa w zajęciach, �
zmianę organizacji sesji egzaminacyjnej,  �
zmianę formy zaliczenia przedmiotu, �
urlop okolicznościowy. �  
Pomoc w sferze dydaktycznej dotyczy także zakupów 

środków technologicznych wspomagających dydaktykę. 
W ostatnim roku uczelnia zakupiła sprzęt oraz oprogra-
mowanie za ponad 300.000 zł. Część spośród urządzeń 
wspomagających studentów niedowidzących trafiła do bi-
blioteki i czytelni głównej PWr., część do bibliotek i czytelni 
wydziałowych oraz Studium Języków Obcych. Notebooki 
z oprogramowaniem powiększającym i czytającym wraz 
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z komputerowymi powiększalnikami, a także lupy elektro-
niczne, są przeznaczone do wypożyczania studentom na 
czas nauki w uczelni. Stanowisko do wydruków materiałów 
dydaktycznych w wersji powiększonej obsługują studenci 
ze Stowarzyszenia „Twoje nowe możliwości”.

Pomoc w sferze emocjonalnej

Ten rodzaj działalności, związany z przełamywaniem 
barier mentalnych, jest dla mnie jako pełnomocnika, a są-
dzę, że także dla wszystkich współpracujących ze mną 
studentów, źródłem największej satysfakcji z wykonywa-
nej pracy. Zaliczam do tego:

prowadzenie akcji promocyjnych i informacyjnych  �
na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze śro-
dowiskiem uczelnianym (wspólne imprezy, obozy, 
warsztaty, w tym przy współpracy z instytucjami ze-
wnętrznymi – Urzędem Marszałkowskim, Urzędem 
Miasta, Wrocławskim Sejmikiem Osób Niepełno-
sprawnych, PFRON-em),
działania motywacyjne wobec studentów  �
niepełnosprawnych,
wsparcie psychologiczne – wzbudzanie pozytywnej  �
motywacji, odporności psychicznej, itp.,
współdziałanie z mediami w zakresie propagowania  �
idei szerokiego dostępu do edukacji na poziomie 
wyższym dla młodzieży niepełnosprawnej
W tym zakresie można wymienić wyjazdy na rajd inte-

gracyjny w Lewinie Kłodzkim w 2007 r., obozy rehabilitacyj-
no-szkoleniowe „Dżamp 2008” i „Dżamp 2009”, zorganizo-
wane w ośrodku Panorama w Krynicy Górskiej, trzydniową 
wycieczkę „Dżamp weekendowy” do Krynicy Górskiej, wy-
cieczkę do Milicza zorganizowaną wspólnie z Wrocław-
skim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych.Od czterech lat 
w Politechnice Wrocławskiej prowadzona jest działalność 

związana ze wsparciem i pomocą psychologiczną skierowa-
ną do studentów naszej uczelni. Obok psychologa, którego 
praca od początku finansowana była z funduszu Prorektora 
ds. Studenckich, od roku 2006 w uczelni prowadzona jest 
pomoc psychoterapeutyczna zorganizowana przez Pełno-
mocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych. W pierw-
szym roku dwoje psychoterapeutów udzielało pomocy 
naszym studentom nieodpłatnie na zasadzie wolontariatu, 
a od roku 2007 na umowy zlecenia opłacane z dotacji na re-
habilitacje leczniczą studentów niepełnosprawnych. Poczy-
nione w tym okresie obserwacje potwierdziły konieczność 
kontynuowania tego rodzaju działań, z których korzysta do 
dzisiaj stale rosnąca liczba studentów.

W efekcie prowadzonych w uczelni działań na rzecz 
niepełnosprawnych studentów często bywają oni gośćmi 
mediów, propagując z jednej strony ideę Politechniki jako 
uczelni przyjaznej młodzieży niepełnosprawnej, a z drugiej 
strony zmuszając do refleksji nad otaczającą nas rzeczywi-
stością, jakże daleką od ideału.

Na koniec pragnę podkreślić, że nasze działania na 
rzecz młodzieży niepełnosprawnej zostały dostrzeżone 
i docenione. W roku 2008 Politechnika Wrocławska zosta-
ła laureatem konkursu „LODOŁAMACZE 2008” w kategorii 
„Pracodawca Nieprzedsiębiorca” na Dolnym Śląsku, a jej 
Pełnomocnik otrzymał statuetkę „Lodołamacza specjalne-
go 2008”.

Mgr inż. Jerzy Borowiec, Pełnomocnik Rektora PWr.
ds. Osób Niepełnosprawnych

tel. (+4871) 3202947, 603604637

Prorektor PWr. odbiera dyplom i statuetkę „Lodołamacza 2008” dla Politechniki Wrocławskiej




