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LODOŁAMACZ JEST SUPER!
W  tym roku Kapituła Etapu 
R e g i o n a l n e g o  k o n k u r s u 
„Lodołamacze” przyznała sta-
tuetkę Super Lodołamacza 
Uniwersytetowi Ekonomicznemu 
w Krakowie za szczególną wraż-
liwość społeczną i  promowanie 
aktywności osób z niepełnospraw-
nością w różnych dziedzinach życia. 
Zdaniem kapituły działalność UEK 
na polu rehabilitacji zawodowej 
i  społecznej osób z  niepełno-
sprawnością stanowi godny wzór 
naśladowania. 

Lodołamacze to konkurs dla pra-
codawców wrażliwych społecz-
nie organizowany przez Polską 
Organizację Pracodawców Osób 
Niepełnosprawnych. Ideą konkursu 
jest nagradzanie firm, instytucji 
i osób prywatnych wybitnie anga-
żujących się w rozwiązywanie pro-
blemów osób niepełnosprawnych, 
tworzących nowe i  coraz lepszej 
jakości miejsca pracy oraz dostrze-
gających sens i konieczność akty-
wizacji zawodowej i  społecznej 
osób niepełnosprawnych. Konkurs 
składa się z dwóch etapów: regio-
nalnego – wyłaniającego laureatów 
w poszczególnych regionach kraju, 
oraz centralnego – w którym finali-
ści walczą o laur Lodołamaczy 2012. 
Kategorie konkursu to: Zatrudnienie 
Chronione, Otwarty Rynek Pracy, 
Pracodawca Nieprzedsiębiorca, Super 
Lodołamacz, Lodołamacz Specjalny.

SUPER LODOŁAMACZ 

To tytuł dla najlepszego z  naj-
lepszych. Przyznając nagrody w tej 
kategorii, kapituła bierze pod uwagę 
w szczególności działalność instytu-
cji, przedsiębiorców i osób w zakresie 
promowania aktywności osób niepeł-
nosprawnych w różnych dziedzinach 
życia społecznego i zawodowego.

W czasie gali, która miała miejsce 
10 września 2012 roku, Prof.   UEK 
dr hab. Andrzej Chochół, Rektor 
Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie odebrał statuetkę Super 
Lodołamacza przyznaną Uczelni 
w etapie regionalnym VII edycji kon-
kursu LODOŁAMACZE. 

Podczas swojego wystąpienia 
Rektor UEK podziękował za wie-
loletnie zaangażowanie i  aktyw-
ność Prof. UEK dr hab. Janinie Filek, 

Pełnomocnikowi Rektora UEK ds. 
Osób Niepełnosprawnych, zespołowi 
Biura ds. Osób Niepełnosprawnych 
UEK oraz Zrzeszeniu Studentów 
Niepełnosprawnych UEK.

Uniwersytet  Ekonomiczny 
w Krakowie został doceniony m.in. za:

• znaczny wzrost liczby stu-
dentów z  niepełnosprawnością 
z  50 w  2003r. (kiedy to powołano 
Pełnomocnika Rektora UEK ds. Osób 
Niepełnosprawnych – prof. UEK dr 
hab. Janinę Filek) do 289 w roku 2011,

• współtworzenie unikatowego na 
skalę Polski „Porozumienia” o współ-
pracy międzyuczelnianej na rzecz 
studentów z  niepełnosprawno-
ścią, które podpisał w 2007r. wraz 
z  Akademią Górniczo-Hutniczą 
i Politechniką Krakowską. W 2009r. do 
„Porozumienia” dołączyły Uniwersytet 
Papieski Jana Pawła II w Krakowie 
i Uniwersytet Pedagogiczny, a w roku 
2010 Uniwersytet Jagielloński.

• promocję zatrudniania osób 
z  niepełnosprawnością zarówno 
na uczelni jak i na otwartym rynku. 
Od 2008r. działa Biuro ds. Osób 
Niepełnosprawnych, które odgrywa 
znaczącą rolę w procesie poszukiwa-
nia przez studenta z niepełnospraw-
nością wymarzonej pracy,

• za inic jowanie powstania 
w  2009r. Międzyuczelnianego 
Centrum Wsparcia Psychologicznego,  
którego głównym koordynato-
rem jest pracownik BON UEK, psy-
cholog mgr Maria Augustyniak. 
MCWP wspiera studentów i  pra-
cowników nie tylko UEK, ale także 
innych krakowskich uczelni poprzez 

poradnictwo psychologiczne, organi-
zację warsztatów psychologicznych 
dla studentów oraz warsztaty dla pra-
cowników naukowo-dydaktycznych 
i administracyjnych,

• współpracę z Elektrociepłownią 
„KRAKÓW” rozpoczynającą program 
praktyk studenckich dla studentów 
z niepełnosprawnością ,

• o r g a n i z a c j ę  c o r o c z ny c h 
Krakowskich Dni Integracji, 

• w p r o w a d z e n i e  u n i k a t o -
wego w  skali krajowej wewnętrz-
nego systemu certyfikacji i  oceny 
katedr „Katedra Przyjazna Osobom 
z Niepełnosprawnością” (Kat PON).

Bardzo cieszymy się i  jesteśmy 
dumni, że działania Uniwersytetu na 
polu rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej osób z  niepełnosprawno-
ścią zostały zauważone i docenione. 
Przy tej okazji dziękujemy wszystkim 
partnerom projektów realizowanych 
przez naszą Uczelnię.

Marzena Dudek (UEK)

Prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół odbiera nagrodę Super Lodołamacza
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