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Warto wspomnieć, że w BON UW wykonywane są rów-
nież adaptacje materiałów dydaktycznych, którymi zajmuje 
się Biblioteka Książek Cyfrowych (BKC), będąca jednostką 
BON UW. Każdy student niewidomy, słabowidzący może 
zamówić adaptacje potrzebnych książek. Książki są adapto-
wane do wersji cyfrowej i do druku brajlowskiego. Ze wzglę-
du na powszechność syntezatorów mowy oraz możliwość 
wypożyczenia odpowiedniego sprzętu i  oprogramowania 
z Biura, znacznie mniej niż kiedyś wykonywanych jest na-
grań audio, które jeszcze niedawno były bardzo popularne. 
Obecnie liczba zaadaptowanych książek znajdujących się 
w Bibliotece przekracza 8 tysięcy woluminów. Przy adapta-
cjach pracują 4 osoby. 

Wsparcie finansoWe 

Studenci niepełnosprawni na Uniwersytecie War-
szawskim są uprawnieni do pobierania stypendium spe-
cjalnego w  związku z  ponoszeniem wyższych kosztów 
z  tytułu posiadanej niepełnosprawności. W  roku akade-
mickim 2009/10 stypendium wynosiło: 140 zł dla studen-
tów z lekkim stopniem niepełnosprawności, 220 zł dla stu-
dentów z  umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 
i  290 zł dla studentów ze znacznym stopniem. Studenci 
mogą również starać się o  przyznanie dofinansowania 
z Fundacji „Universitatis Varsoviensis”. 

centrum KomputeroWe dla 
studentóW niepełnospraWnych 

i Wypożyczalnia

Ważnym udogodnieniem dla studentów niepełno-
sprawnych jest Centrum Komputerowe, które działa od 
1991 roku. Centrum jest stale unowocześniane i  dopo-
sażane. Obecnie znajduje się w  nim 8 dostosowanych 
stanowisk komputerowych, zaopatrzonych w  monitory 
na wysięgnikach, skanery, powiększalniki oraz drukarki 
do szybkiego druku brajlowskiego i do grafiki wypukłej. 
Część stanowisk jest zaopatrzona w  regulowane bla-
ty. Użytkownicy Centrum z  niesprawnością dłoni mogą 

Jakie wsparcie może otrzymać student 
z niesprawnością na Uniwersytecie Warszawskim

Wśród wypracowanych przez Uniwersytet Warszaw-
ski rozwiązań warto wskazać przede wszystkim rozwią-
zania systemowe. Rozporządzenia Senatu i Rektora z  lat 
2003–2005 dokładnie regulują zakres wsparcia, jakie 
może otrzymać student czy kandydat na studia z  nie-
pełnosprawnością. W  ramach standardowych procedur 
zakres wsparcia jest zawsze wypracowywany wspólnie 
z dziekanem jednostki oraz kadrą dydaktyczną.

BON UW oferuje wsparcie w sytuacji, w której wystę-
puje zależność między stanem zdrowia studenta a  trud-
nościami w realizacji programu studiów. Ze wsparcia Biura 
mogą korzystać nie tylko osoby niepełnosprawne, ale wszy-
scy studenci i  pracownicy Uniwersytetu, którym choroba 
lub czasowa niepełnosprawność (np. na skutek wypadku) 
uniemożliwia kontynuowanie nauki lub pracy.

Wsparcie Biura każdorazowo jest udzielane indywi-
dualnie na podstawie przedstawionej dokumentacji me-
dycznej i rozmowy z konsultantem. 

Wyrównujemy szanse i dostosowujemy rozwiązania 
do potrzeb osób z  różnymi niesprawnościami wynika-
jącymi z  sytuacji zdrowotnej – mówi Anna Szymańska, 
z-ca kierownika BON UW – Przede wszystkim nie obni-
żamy wymagań merytorycznych. Nasze działania kon-
centrują się wokół udostępniania oferty dydaktycznej 
Uniwersytetu.

Zależnie od potrzeb student może liczyć na mody-
fikację procedur egzaminacyjnych pod kątem konkretnej 
niepełnosprawności. Przykładowo, osoby głuche mogą 
zdawać egzaminy przy pomocy tłumacza Polskiego Ję-
zyka Migowego, a osoby niewidome przy pomocy kom-
puterów i specjalistycznego oprogramowania. Poza stan-
dardowym wsparciem osoby niewidome i słabo widzące 
mogą skorzystać z  kursu orientacji przestrzennej na te-
renie kampusów uniwersyteckich i  tras pomiędzy miej-
scem zamieszkania a uczelnią. 

Nowatorskim rozwiązaniem na skalę kraju było wpro-
wadzenie na Uniwersytecie wsparcia psychiatrycznego 
i psychologicznego. W tej chwili studenci mogą przez cały 
tydzień roboczy zasięgnąć w Biurze porady psychologa i raz 
w tygodniu uczestniczyć w konsultacjach psychiatrycznych. 

W 1991 roku z inicjatywy niepełnosprawnych studentów na Uniwersytecie 
Warszawskim powstało Centrum Komputerowe dla Studentów Niepeł-
nosprawnych. Jednym z  tych studentów był Paweł Wdówik, powołany 
następnie w roku akademickim 1996/97 na funkcję Pełnomocnika Rektora 
ds. Osób Niepełnosprawnych. W styczniu 2000 roku funkcja Pełnomocnika 
Rektora została przekształcona w Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (BON 
UW), które obecnie zatrudnia 25 osób. Z usług Biura w roku akademickim 
2009/10 korzysta blisko tysiąc studentów i stu pracowników UW.
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dwa w pełni dostosowane busy, które przewożą studen-
tów między miejscem ich zamieszkania, a miejscem zajęć 
dydaktycznych, wykonując ok. 700 kursów miesięcznie. 

BON UW stale pracuje nad dostosowaniem sal i bu-
dynków Uniwersytetu Warszawskiego do potrzeb stu-
dentów niepełnosprawnych. W  tej chwili w  pełni lub 
częściowo dostosowanych jest 38 budynków, w których 
odbywają się zajęcia dydaktyczne. W  kilku budynkach, 
które jeszcze nie są dostosowane studenci mogą się sta-
rać o pomoc asystentów transportowych.

szKolenia 

Biuro w  ramach projektu Edukacja, niepełnospraw-
ność, informacja, technologia – likwidowanie barier w do-
stępie osób niepełnosprawnych do edukacji rozpoczęło 
w 2010 roku kilka cykli szkoleń. Do końca 2011 roku Biuro 
przeszkoli 500 pracowników dydaktycznych UW (15% ca-
łej kadry) z zakresu technologicznego wsparcia w pracy 
ze studentami niepełnosprawnymi. BON UW prowadzi 
również szkolenia komputerowe dla niepełnosprawnych 
kandydatów na studia oraz osób niepełnosprawnych 
z  całej Polski. W  ramach propagowania idei edukacji 
włączającej na różnych szczeblach, Biuro przygotowuje 
także szkolenia dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych, 
które rozpoczną się we wrześniu tego roku.

Największym projektem realizowanym w 2010 roku 
jest uruchomienie portalu internetowego, umożliwiają-

cego zdalne wypożyczanie 
zaadaptowanych książek, 
początkowo z  siedmiu 
wyższych uczelni w  kraju. 
Portal, który ruszy w  przy-
szłym roku akademickim, 
będzie także stanowił źró-
dło wiedzy o  adaptowaniu 
materiałów dydaktycznych 
do szkół ze wszystkich 
stopni edukacji. 

Zapraszamy do kon-
taktu z  konsultantami ds. 
studenckich oraz z  konsul-
tantką ds. kandydatów na 
studia w  siedzibie Biura, 

które znajduje się w lewym skrzydle Pałacu Kazimierzow-
skiego na Kampusie Głównym UW. Aktualne terminy dy-
żurów znajdują się na stronie internetowej.

Paweł Bysko (BON UW)

także korzystać z  szeregu specjalistycznych urządzeń 
wspierających korzystanie z komputera. 

Studenci i  pracownicy Uniwersytetu mogą także 
wypożyczyć z Biura blisko setkę nowoczesnych urządzeń 
wspierających, takich jak notebooki ze specjalistycznym 
oprogramowaniem, powiększalniki, systemy FM itp.

sale WyKładoWe i aKademiKi

BON UW stale pracuje nad dostosowaniem sal i  bu-
dynków Uniwersytetu Warszawskiego do potrzeb studen-
tów niepełnosprawnych. W tej chwili w pełni lub częściowo 
dostosowanych jest 38 budynków, w których odbywają się 
zajęcia dydaktyczne. W budynkach znajdują się m. in. windy, 
podjazdy, przystosowane łazienki. 

W  miarę zgłaszanych 
przez studentów potrzeb 
w  salach montowane są 
pętle indukcyjne wspoma-
gające słyszenie. Studen-
tom studiującym w  budyn-
kach niezaadaptowanych, 
BON UW oferuje pomoc 
asystentów.

W  czterech domach 
studenckich UW znajduje się 
obecnie 66 w  pełni dosto-
sowanych miejsc dla osób 
niepełnosprawnych. 

W  2009 roku Dom 
Studencki nr 4 przy uli-
cy Zamenhofa otrzymał główną nagrodę w  konkursie 
Warszawa bez Barier. 

W  budynku znajdują się m.in. automatycznie 
otwierane drzwi wejściowe, winda z komunikatami gło-
sowymi, pochylnie dla wózków, szerokie korytarze, blat 
recepcji umieszczony na wysokości odpowiedniej dla 
osób poruszających się na wózkach, kolorystyczne roz-
różnienie pięter itp.

transport

Bardzo cenionym przez studentów rozwiązaniem 
jest transport uniwersytecki dla studentów mających 
problemy z  poruszaniem. W  2009 Uniwersytet zakupił 

Kampus Główny Uniwersytetu Warszawskiego 
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
tel. (22) 55-24-222, (22) 55-20-277,
fax (22) 55-20-224, 
bon@uw.edu.pl
www.bon.uw.edu.pl
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