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Program składa się z dwóch modułów.  

Moduł I 

Można starać się o pomoc na likwidację barier – transportowej,  
w dostępnie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym, 
poruszaniu się oraz o pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej  
poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.  

PROGRAM AKTYWNY SAMORZĄD 

Celem programu jest aktywizacja społeczna 
i zawodowa osób z niepełnosprawnościami. 
W ubieganiu się o dofinansowanie nie 
obowiązuje kryterium dochodowe.  

Wniosek należy składać online poprzez 
System Obsługi Wsparcia (SOW) 
https://sow.pfron.org.pl (są za to dodatkowe 
pieniądze).  

Infolinia SOW – numer telefonu 
800 889 777 – czynna od poniedziałku  
do piątku w godzinach 9-17. 

Wnioski można składać do ośrodka pomocy 
w miejscu stałego zamieszkiwania, które nie 
musi być tożsame z miejscem 
zameldowania.  

W przypadku osób zamieszkałych  
w Poznaniu jest to Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie przy ulicy Sienkiewicza 22.  

 

https://sow.pfron.org.pl/
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Osoba z niepełnosprawnością może otrzymać wsparcie w uzyskaniu 
prawa jazdy, zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego 
samochodu, zakupie wózka inwalidzkiego czy skutera o napędzie 
elektrycznym, protezy kończyny, laptopa, telefonu czy drukarki oraz 
oprogramowania do nich.  

Wniosek należy złożyć w terminie od 1 marca do 31 sierpnia danego roku.  

 

Moduł II 

Pomoc finansowa w uzyskaniu wyższego wykształcenia adresowana jest 
do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 
które pobierają naukę w: 

➢ w szkole policealnej, 
➢ w kolegium, 
➢ w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego 

stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub 
doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe 
w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / 
wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również 
online), 

➢ a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami 
doktoranckimi.  

Dofinansowanie pokrywa część lub całość kosztów czesnego. Ponadto 
student jednorazowo otrzymuje dodatek na każdy semestr. To swego 
rodzaju kieszonkowe na pokrycie innych kosztów kształcenia.  

Jeśli w trakcie nauki orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zmieni się 
z umiarkowanego na lekki, to student będzie mógł dokończyć studia, nie 
tracąc dofinansowania, ale już nie może podjąć nauki na nowym kierunku.  

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie od 1 września do 10 
października na semestr zimowy 2022/2023. W przypadku semestru 
letniego 2022/2023 oraz kolejnych semestrów warto śledzić na stronach 
https://www.pfron.org.pl, https://mopr.poznan.pl lub innych ośrodków 
pomocy informacje, czy i na jakich zasadach będzie kontynuowany 
program „Aktywny samorząd”.  

 

 

https://www.pfron.org.pl/
https://mopr.poznan.pl/
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REHABILITACJA SPOŁECZNA 

Osoby z niepełnosprawnością, w tym 
studentki i studenci, mogą korzystać   
z dofinansowania ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób niepełnosprawnych na: 

➢ turnus rehabilitacyjny; 
➢ likwidację barier architektonicznych 

(między innymi na budowę podjazdu, 
likwidację progów, przystosowanie 
łazienki; 

➢ likwidację barier technicznych 
(między innymi na zakup łóżka 
ortopedycznego, podnośniki 

wannowe, schodołazy, poręcze, lupę 
elektroniczną; 

➢ likwidację barier w komunikowaniu 
się (między innymi na zakup 
komputera stacjonarnego, laptopa, 
tableta); 

➢ pomoc w zakupie przedmiotów 
ortopedycznych i środków 
pomocniczych (nas przykład aparat 
słuchowy, balkonik, cewnik, orteza);  

➢ dofinansowanie zaopatrzenia w 
sprzęt rehabilitacyjny (na przykład 
bieżnia, materac do ćwiczeń, 
orbitrek).  
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Nabór wniosków na te zadania rozpoczyna się w styczniu i trwa do końca 
danego roku (do wyczerpania funduszy). Wnioski należy składać we 
właściwym dla miejsca zamieszkania ośrodku pomocy społecznej.  
W przypadku Poznania  jest to Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ulica 
Sienkiewicza 22. Szczegółowe informacje dotyczące złożenia wniosku oraz 
warunków, które należy spełnić można znaleźć na stronie mopr.poznan.pl. 

Wnioski można też składać w Systemie Obsługi Wsparcia – platformie 
internetowej przygotowanej przez PFRON dostępnej pod adresem 
sow.pfron.org.pl Infolinia SOW – numer telefonu 800 889 777 – czynna od 
poniedziałku do piątku w godzinach 9-17. 

 

 

 

 

 

 

  

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

ulica Cześnikowska 18, 60-330 Poznań 

https://sow.pfron.org.pl/
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STUDIUJĄC NA AKADEMII MUZYCZNEJ MOŻESZ LICZYĆ NA: 

➢ dostęp do środków wspierających komunikowanie się, jeśli zgłosisz 

potrzebę tłumacza migowego; 

AKADEMIA MUZYCZNA  
IM. I. J. PADEREWSKIEGO 

 

Uczelnia jest miejscem,  

w którym mogą funkcjonować 

osoby z różnym stopniem 

niepełnosprawności oraz ze 

specjalnymi potrzebami, w 

szczególności osoby z 

niepełnosprawnościami wzroku 

i zróżnicowanymi 

niepełnosprawnościami 

ruchowymi.  

System wsparcia funkcjonuje  

w trzech obszarach: 

architektonicznym, 

komunikacyjno-społecznym 

oraz informacyjnym. System 

jest dedykowany nie tylko 

osobom z 

niepełnosprawnościami lub 

dysfunkcjami, ale również 

osobom starszym, chorującym, 

z  czasowym lub stałym 

ograniczeniem sprawności 

ruchowej.  
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➢ stypendium dla osób niepełnosprawnych; 

➢ wsparcie Pełnomocnika Rektora do spraw Osób  

z Niepełnosprawnościami; 

➢ możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem do 

budynków dydaktycznych, znajdujących się przy ulicy Święty Marcin 87 

oraz do Domu Studenckiego przy Wronieckiej; 

➢ oznakowanie pomieszczeń dydaktycznych i użytkowych tabliczkami, 

nakładkami czy kodami QR, mapy dotykowe poszczególnych 

kondygnacji, punkty z sygnalizatorami typu beacon, oznaczenia 

poziome (planowane jest dokończenie tego rodzaju inwestycji); 

➢ pomoc psychologiczną; 

➢ udział w warsztatach psychologicznych; 

➢ udział w warsztatach i spotkaniach, organizowanych przez uczelnię  

i Samorząd Studenckich, których celem jest uwrażliwienie społeczności 

akademickiej na potrzeby osób wymagających wsparcia. 

Więcej informacji znajdziesz na stronie: 

https://amuz.edu.pl/ 

Jeden z trzech budynków przy ulicy Święty Marcin, podobnie jak Dom 

Studencki przy Wronieckiej,  jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków. 

Nie posiada on windy, ani toalety dla osób z niepełnosprawnością. Jednak 

dzięki skomunikowania jego północnego skrzydła z budynkiem 

dydaktycznym osoby z niepełnosprawnością mają do niego dostęp. 

Budynek dydaktyczny posiada windę, toaletę dla niepełnosprawnych,  

a przy wejściu głównym jest podgrzewany podjazd dla wózków 

inwalidzkich. Winda, pochylnia dla wózków inwalidzkich i toaleta dla osób  

z niepełnosprawnością znajduje się też w Auli Nowej.   

https://amuz.edu.pl/
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WAŻNE KONTAKTY 

Akademia Muzyczna 

im. Ignacego Jana Paderewskiego  

ulica Święty Marcin 87 

61-808 Poznań 

telefon: (centrala) 61 856 89 44 

e-mail amuz@amuz.edu.pl 

Pełnomocnik Rektora do spraw Osób z Niepełnosprawnościami 

dr hab. Patryk Piłasiewicz 

ppilasiewicz@amuz.edu.pl 

Samorząd Studencki 

e-mail: samorzad@amuz.edu.pl 

 

 

 

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego 

ulica Święty Marcin 87, 61-808 Poznań 

mailto:ppilasiewicz@amuz.edu.pl
mailto:samorzad@amuz.edu.pl
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STUDIUJĄC NA AWF MOŻESZ LICZYĆ NA: 

➢ stypendium dla osób niepełnosprawnych; 
➢ wsparcie tłumacza języka migowego 
➢ pomoc asystenta osób niewidomych i niedowidzących; 

Uczelnia podejmuje starania, by 
stworzyć osobom z 
niepełnosprawnościami warunki 
umożliwiające pełen udział w 
procesie przyjmowania na studia, 
kształcenia i prowadzenia 
działalności naukowej. W tym celu 
między innymi powołano Biuro 
Wsparcia Osób z 
Niepełnosprawnościami.  

Do zadań Biura Wsparcia Osób z 
Niepełnosprawnościami należą 
działania zmierzające do likwidacji 
barier architektonicznych i 
transportowych, zapewnienia 
rozwiązań technicznych 
ułatwiających studiowanie, 
przygotowania kadry uczelni do 
pracy ze studentami z 
niepełnosprawnościami czy 
integrację studentów z 
niepełnosprawnościami ze 
środowiskiem akademickim.  

 

AKADEMIA WYCHOWANIA 

FIZYCZNEGO IM. E. PIASECKIEGO 
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➢ możliwość zorganizowania dodatkowych zajęć dostosowanych do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami; 

➢ transport na zajęcia dydaktyczne; 
➢ nieodpłatne wypożyczenie sprzętu specjalistycznego. 

 

Więcej informacji znajdziesz na stronie: 

https://www.awf.poznan.pl/pl/osoby-niepelnosprawne 

 

 

WAŻNE KONTAKTY 

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami 
ul. Królowej Jadwigi 27/39 
Poznań 61-871 
 
e-mail: ron@awf.poznan.pl 
 
Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami 
 
prof. AWF dr hab. Magdalena Król-Zielińska 
telefon: 61 835 52 05 
 
dr Małgorzata Majewska 

               telefon: 61 835 52 67 
 

 

 

 

 

 

 

 Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego 

ulica Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań 

https://www.awf.poznan.pl/pl/osoby-niepelnosprawne
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STUDIUJĄC W COLLEGIUM DA VINCI MOŻESZ LICZYĆ NA: 

➢ asystenta osoby z niepełnosprawnością, który będzie cię wspierać  
w zależności od twoich potrzeb; 

COLLEGIUM DA VINCI 

Uczelnia jest pozbawiona 

barier architektonicznych, 

dostępna dla każdego. Jej 

władze zapewniają, że 

Collegium jest otwarte na 

indywidualne potrzeby 

każdego studenta bez 

względu na rodzaj 

niepełnosprawności.  

Budynek, w którym 

odbywają się zajęcia został 

przystosowany do potrzeb 

osób z 

niepełnosprawnościami.        

Znajdują się tutaj podjazdy, 

toalety dla osób z 

niepełnosprawnością, 

szerokie windy i korytarze, 

sale są odpowiednio 

nagłośnione i opisane za 

pomocą alfabetu Braille’a). 
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➢ miejsce na parkingu przed nowym budynkiem od strony ulicy 
Kutrzeby, pierwszeństwo w jego przyznaniu mają osoby ze 
znacznym stopniem ograniczenia ruchu; 

➢ tłumacza migowego lub pomoc stenotypisty, jeśli jesteś osobą 
niesłyszącą lub niedosłyszącą; 

➢ bezpłatne konsultacje psychologiczne, usługi psychologiczne, 
psychoterapeutyczne i coachingowe świadczy poradnia, z którą 
współpracuje uczelnia; 

➢ system Centralnego Wydruku, w ramach którego co semestr studenci 
z niepełnosprawnością otrzymają doładowanie pozwalające na 
darmowy wydruk 500 stron; 

➢ możliwość wypożyczenia sprzętu elektronicznego – dyktafonu czy 
laptopa; 

➢ indywidualną organizację studiów; 
➢ urlop dziekański na czas trwania choroby, leczenia lub rehabilitacji,  

a jednocześnie mając zgodę dziekana będziesz mógł uczestniczyć  
w wybranych zajęciach czy zaliczać wybranie przedmioty; 

➢ możliwość wypożyczenia jednorazowo większej liczby książek  
i materiałów audiowizualnych, jak i dłużej z nich korzystać; 

➢ stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnością; 
➢ wsparcie Pełnomocnika Rektora do spraw Osób  

z Niepełnosprawnością w zakresie między innymi reprezentowania 
twoich interesów, pomoc w dostosowaniu formy egzaminów do 
twoich indywidualnych potrzeb czy organizowania 
zindywidualizowanych form wsparcia.  
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Więcej informacji znajdziesz na stronie: 

https://cdv.pl/o-nas/informacje-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia/  

 

WAŻNE KONTAKTY 

Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością 

dr Beata Zamorska 

e-mail: pelnomocnik.niepelnosprawni@cdv.pl  

telefon: 697 694 906 

pokój 031 (Rotunda) 

Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością jest zarazem 
rzecznikiem praw studentów z niepełnosprawnością.  Jego 
podstawowym zadaniem jest reprezentowanie interesów 
niepełnosprawnych studentów przed organami uczelni, nauczycielami 
akademickimi i na zewnątrz. 
 

Collegium Da Vinci  

e-mail: info@cdv.pl  

telefon.: 61 271 10 00  

 

 

 

 

 

 

Collegium Da Vinci 

ulica Kutrzeby 10, 61-719 Poznań 

https://cdv.pl/o-nas/informacje-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia/
mailto:pelnomocnik.niepelnosprawni@cdv.pl 
https://cdv.pl/o-nas/informacje-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia/tel.+48697694906
https://cdv.pl/o-nas/informacje-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia/
https://cdv.pl/o-nas/informacje-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia/
mailto:info@cdv.pl
tel:612711000
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POLITECHNIKA POZNAŃSKA 

Politechnika Poznańska 
podjęła szereg działań, 
których celem było 
wdrożenie udogodnień dla 
osób z 
niepełnosprawnościami.  

Wprowadzone rozwiązania 
dotyczą nie tylko 
dostępności 
architektonicznej, cyfrowej, 
ale także odnoszą się do 
procesu kształcenia, który 
ma być dostosowany do 
indywidualnych potrzeb 
studentów z 
niepełnosprawnością.  

Oferta dedykowana jest 
szczególnie młodym 
ludziom, którzy podejmują 
kształcenie na Politechnice 
Poznańskiej. Dbamy o to, 
żeby była ona  cały czas 
poszerzana.  

Uczelnia wspiera też 
wykładowców w zdobywaniu 
wiedzy na temat pracy 
edukacyjnej ze studentami z 
niepełnosprawnością.  
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STUDIUJĄC NA POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ MOŻESZ LICZYĆ NA: 

➢ miejsce w domach studenckich przystosowanych do potrzeb 

studentów z niepełnosprawnościami, podjazdy, miejsca parkingowe, 

toalety dla niepełnosprawnych: 

➢ dostosowanie procesu kształcenia do twoich indywidualnych potrzeb; 

➢ możliwość skorzystania z usług asystenta, który pomoże  

w czynnościach związanych z procesem kształcenia;  

➢ możliwość skorzystania ze specjalistycznego sprzętu; 

➢ specjalne stanowiska w czytelni Biblioteki Politechniki Poznańskiej, 

wyposażone w specjalistyczny i wspomagający sprzęt; 

➢ możliwość wypożyczenia z Biblioteki Politechniki Poznańskiej 

specjalistycznego sprzętu  i skorzystania z niego na miejscu lub  

w domu (między innymi są to lupy elektroniczne, notatnik Braille’a, 

wizualizatory, programy udźwiękowiające czy powiększające),; 

➢ skorzystanie z systemu FM wraz z osobistą pętlą indukcyjną, który 

pomaga zrozumieć w hałasie głos osoby mówiącej (funkcjonalność 

dostępna w Auli Magna w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym); 

➢ usługę tłumacza on-line Polskiego Języka Migowego (PJM); 

➢ bezpłatne zajęcia on-line z języka obcego, przygotowujące do 

zdobycia certyfikatów ACERT, FCE, CAE, BULATS, LCCI, ZD, ZMP, 

ZDfB dostosowane do potrzeb studenta; 

➢ zajęcia konsultacyjno-wyrównawcze; 

➢ bezpłatną pomoc psychologiczną w Punkcie Pomocy 

Psychologicznej Politechniki Poznańskiej 5P; 

➢ wsparcie Biura ds. Równości;  
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➢ zajęcia sportowe dla osób z niepełnosprawnością, które prowadzą 

odpowiednio przeszkoleni trenerzy z Centrum Sportu Politechniki 

Poznańskiej;  

➢ udział w Integracyjnych Mistrzostwach Polski AZS. 

 

 

 

Politechnika Poznańska realizuje szereg projektów unijnych, jednym z nich 

jest Politechnika Poznańska uczelnia otwarta dla wszystkich, w ramach 

programu UCZELNIA DOSTĘPNA II, współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza 

Edukacja Rozwój”, Oś priorytetowa III „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki  

i rozwoju”, Działanie 3.5 „Kompleksowe programy szkół wyższych”. 
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W ramach realizacji tego projektu, do połowy 2023 roku, przewidziane są 
następujące działania dla studentów: 

1. Obozy sportowe nad jeziorem (planowane w sezonie letnim). 

2. Obozy sportowe w górach (planowane w sezonie letnim lub/i 

zimowym). 

3. Spartakiady sportów różnych. 

4. Warsztaty kompetencji – z zakresu dietetyki. 

5. Warsztaty kompetencji – wzmacnianie pewności siebie. 

6. Warsztaty kompetencji – z zakresu psychologii sportowej. 

7. Warsztaty kompetencji – treningi z rolowania. 

8. Warsztaty kompetencji – treningi z rozciągania. 

9. Zajęcia na basenie - pływanie. 

 

 

 

Więcej informacji znajdziesz na stronie: 

https://bon.put.poznan.pl/ 

https://bon.put.poznan.pl/
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Wykładowcy Politechniki Poznańskiej, którzy prowadzą zajęcia z osobami 
niepełnosprawnymi, mogą skorzystać z poradników Fundacji Instytutu 
Rozwoju Regionalnego oraz z 7 zasad wsparcia edukacyjnego studentów  
z niepełnosprawnościami, które zostały uchwalone przez Prezydium 
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).  

 

PORADNIKI 

➢ Wskazówki dla osób prowadzących zajęcia dydaktyczne ze studentami 
z niepełnosprawnością mowy. 

➢ Wskazówki dla osób prowadzących zajęcia dydaktyczne ze studentami 
niesłyszącymi i słabosłyszącymi. 

➢ Wskazówki dla osób prowadzących zajęcia dydaktyczne ze studentami 
niewidomymi i słabowidzącymi. 

 

WAŻNE KONTAKTY 

Biuro ds. Równości 
ulica Piotrowo 3, pokój 018 (poziom -1) 
60-965 Poznań 
Telefon: 61 665 29 58 
e- mail: biuro.rownosci@put.poznan.pl  
 
Organizacja studencka zrzeszająca studentów z 
niepełnosprawnościami "Nieprzeciętni" 
www.nieprzecietni.put.poznan.pl 

 

 

 

 

 

 

 

Politechnika Poznańska 

plac Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań 

http://www.nieprzecietni.put.poznan.pl/
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STUDIUJĄC NA UAM MOŻESZ LICZYĆ NA: 

➢ stypendium dla osób niepełnosprawnych; 

➢ dostosowania procesu kształcenia do twoich potrzeb i możliwości; 

UNIWERSYTET  

IM. ADAMA MICKIEWICZA 

Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, 
jako jedna z pierwszych 
uczelni w Polsce rozpoczęła 
realizację strategii 
uniwersytetu otwartego dla 
studentów z 
niepełnosprawnościami. 
Celem wdrażanych 
rozwiązań jest ułatwienie 
młodym ludziom z różnymi 
ograniczeniami sprawności 
podjęcia studiów.   

Wprowadzane udogodnienia 
dotyczą dostępności 
architektonicznej, cyfrowej, 
informacyjno-
komunikacyjnej uczelni czy 
przyjaznej organizacji zajęć. 
Działania obejmują też 
pomoc materialną, w 
zakresie transportu na 
zajęcia, czy wsparcie 
psychologiczne.  
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➢ transport na zajęcia dydaktyczne; 

➢ miejsce w domach studenckich przystosowanych do potrzeb 

studentów z niepełnosprawnością (w tym pokoje z komunikatami 

świetlnymi dla studentów nie(do)słyszących w DS. Jagienka); 

➢ wsparcie asystenta dydaktycznego, laboratoryjnego lub asystenta-

tłumacza dla osób w spektrum autyzmu 

➢ wsparcie tłumacza języka migowego; 

➢ wypożyczanie sprzętu wspomagającego słyszenie – systemów FM 

lub przenośnych pętli induktofonicznych; 

➢ wsparcie psychologicznego konsultanta ds. trudności w procesie 

studiowania; 

➢ zajęcia logopedyczne; 

➢ lektoraty języka angielskiego dla studentów z niepełnosprawnością 

wzroku lub słuchu w Multimedialnej Pracowni Nauki Języków 

Obcych; 

➢ zajęcia z praktycznej nauki języka polskiego dla studentów 

G/głuchych lub słabosłyszących; 

➢ lektoraty języka angielskiego dla studentów z trudnościami 

poznawczymi; 

➢ dostosowanie zajęcia wychowania fizycznego prowadzone przez 

fizjoterapeutów; 

➢ liczne szkolenia, warsztaty i spotkania integracyjne organizowane 

przez Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UAM „Ad Astra”; 

➢ działalność Sekcji Sportowej AZS studentów  

z niepełnosprawnościami 

➢ udział w obozach szkoleniowych i sportowych (w tym w Letniej 

Szkole Języka Angielskiego, Spotkaniu Adaptacyjnym dla Studentów 

I roku, czy Zimowym Seminarium Szkoleniowym). 
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Powyższe działania koordynuje Biuro Wsparcia Osób 

z Niepełnosprawnościami. 

Więcej informacji znajdziesz na stronie: 

https://amu.edu.pl/studenci/studenci-z-niepelnosprawnosciami 

 

 

 

UAM dba również o podnoszenie kompetencji w tym zakresie swojej kadry. 

Dla pracowników dydaktycznych i doktorantów organizowane są szkolenia, 

dotyczące pracy ze studentami oraz doktorantami  

z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Mogą oni 

także korzystać ze specjalnie przygotowanych dla nich poradników. 

https://amu.edu.pl/studenci/studenci-z-niepelnosprawnosciami
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PORADNIKI 

Poradnik „Dostępne zajęcia” adresowany do wykładowców, nauczycieli 

akademickich, asystentów w laboratoriach i innych osób prowadzących 

zajęcia dydaktyczne. Zawiera praktyczne wskazówki, organizacji  

i przeprowadzania zajęć dla studentów z niepełnosprawnościami.  

 „Kilka zasad dostępnego e-learningu” to poradnik dla osób 

prowadzących zajęcia online, zawierający wskazówki w zakresie zdalnego 

nauczania osób z niepełnosprawnością wzroku, słuchu czy na przykład 

dyslekcją. 

Informator „Trudne zachowania studenta – zasady postępowania” 

podpowiada, jak postąpić w sytuacji kontaktu z osobą, zachowującą  

w sposób nietypowy.  

Z kolei studenci czy doktoranci z niepełnosprawnościami lub szczególnymi 

potrzebami edukacyjnym o tym co oferuje im uczelnia dowiedzą się  

z informatora „Uniwersytet otwarty dla wszystkich”.  
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WAŻNE KONTAKTY 

Pełnomocniczka Rektora UAM do spraw Osób z 

Niepełnosprawnościami 

Anna Rutz 

e-mail: arutz@amu.edu.pl, bon@amu.edu.pl 

telefon: 61 829 20 55 

Samodzielna referent do spraw osób z niepełnosprawnościami  

Agnieszka Janicka 

e-mail: agnieszka.janicka@amu.edu.pl 

telefon: 61 829 22 43 

Młodsza specjalistka do spraw osób z niepełnosprawnościami  

Dominika Hoft  

e-mail: dominika.hoft@amu.edu.pl, bon@amu.edu.pl 

telefon: 61 829 22 43 

Psychologiczny konsultant ds. trudności w procesie studiowania 

Szymon Hejmanowski 

e-mail: szymon.hejmanowski@amu.edu.pl 

 

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami 

ul. Grunwaldzka 6 pokój 114  

60-780 Poznań  

telefon: 061 829 20 55 

bon@amu.edu.pl 

 

 

mailto:arutz@amu.edu.pl
mailto:bon@amu.edu.pl
mailto:agnieszka.janicka@amu.edu.pl
mailto:dominika.hoft@amu.edu.pl
mailto:bon@amu.edu.pl
mailto:szymon.hejmanowski@amu.edu.pl
mailto:bon@amu.edu.pl
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Dyżury:  

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 10-13 

środa – dzień wewnętrzny 

 

Specjaliści Pracowni Adaptacji Materiałów Edukacyjnych 

Collegium Novum 

al. Niepodległości 4, pok. 06B 

61-891 Poznań 

Henryk Lubawy 

e-mail:  henrykl@amu.edu.pl 

tel.: 61 829 37 89 

Bartosz Zakrzewski 

e-mail:  bartosz@amu.edu.pl 

Tel.: 61 829 37 89 

Michał Ludowicz 

e-mail:  miclud@amu.edu.pl\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 

ulica Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań 

mailto:henrykl@amu.edu.pl
mailto:bartosz@amu.edu.pl
mailto:miclud@amu.edu.pl/
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Uczelnia podejmuje szereg działań, 
których celem jest zapewnienie, jak 
najwyższych standardów w 
zakresie dostosowania 
uniwersytetu do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami.  
 
W tym celu na przykład podjęto 
współpracę z Wielkopolskim 
Stowarzyszeniem Niewidomych, 
która  zakłada między innymi 
opiniowanie rozwiązań wdrażanych 
w ramach unijnego projektu 
„Uniwersytet Artystyczny im. 
Magdaleny Abakanowicz w 
Poznaniu dostępny dla wszystkich”. 
Projekt, którego realizacja ma 
zakończyć się w październiku 
2023, zakłada zniwelowanie barier 
architektonicznych i 
infrastrukturalnych, wdrożenie 
wirtualnych laboratoriów, mających 
wspierać proces kształcenia 
studentów UAP czy podniesienie 
świadomości  kadry dydaktycznej i 
administracyjnej na temat 
niepełnosprawności. 

Uniwersytet cały czas 

przebudowuje lub dostosowuje 
budynki do potrzeb osób z 
niepełnosprawnością. 

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY 

IM. MAGDALENY ABAKANOWICZ 
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STUDIUJĄC NA UAP MOŻESZ LICZYĆ NA: 

➢ możliwość korzystania z wirtualnych laboratoriów czyli masz zdalny 
dostęp do narzędzi niezbędnych do pracy (w systemie zdalnym 
funkcjonuje między innymi . środowisko Adobe CC do obróbki grafiki 
i animacji oraz system AutoCad do tworzenia brył przestrzennych); 

➢ kontakt z uczelnią poprzez e-dziekanat (system Akademus spełnia 
wymogi dostępności WCAG); 

➢ wsparcie asystenta dydaktycznego; 
➢ transport na zajęcia 
➢ pomoc w sporządzaniu notatek czy korzystaniu z zasobów 

bibliotecznych; 
➢ pierwszeństwo zapisu do pracowni wolnego wyboru, jeśli spełniasz 

kryteria zapisu ogłoszone w programie pracowni; 
➢ wsparcie Pełnomocnika ds. Osób z Niepełnosprawnością; 
➢ urlop okolicznościowy z przyczyn zdrowotnych; 
➢ stypendium dla osób z niepełnosprawnością; 
➢ dostosowanie organizacji i realizacji procesu dydaktycznego do 

twojego rodzaju niepełnosprawności; 
➢ dostosowanie materiałów edukacyjnych do standardu WCAG 2.1. 

 

Więcej informacji znajdziesz na stronie: 

https://uap.edu.pl/dla-studentow/studenci-z-niepelnosprawnoscia/ 

 

 

https://uap.edu.pl/dla-studentow/studenci-z-niepelnosprawnoscia/
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WAŻNE KONTAKTY 

Biuro do spraw Osób z Niepełnosprawnością 
Artur Adamczak  
e-mail: bon@uap.edu.pl 
telefon: +48 571 278 622 
 
Budynek C, piętro III, pokój 305 
plac Wielkopolski 9  
61-746 Poznań 
 
Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością 
Magdalena Kułakowska 
e-mail: magdalena.kulakowska@uap.edu.pl  

 

 

 

 

 

Uniwersytet Artystyczny 

Aleje Marcinkowskiego 29, 60-967 Poznań 

mailto:bon@uap.edu.pl
mailto:magdalena.kulakowska@uap.edu.pl 
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STUDIUJĄC NA UEP MOŻESZ LICZYĆ NA: 

➢ przyjazne rozwiązania w domach studenckich - parter tych 

budynków dostępny dla osób poruszających się na wózku i przy 

Uniwersytet Ekonomiczny 
systematycznie wprowadza 
udogodnienia dla studentów, 
doktorantów i pracowników z 
niepełnosprawnościami.  

Na budynkach dydaktycznych 
zamontowano na przykład 
znaczniki totupoint, zadbano o 
informację na temat rozkładu 
pomieszczeń w sposób 
wizualny i głosowy, 
oznaczenia w alfabecie 
Braille’a. Do wszystkich 
można wejść z psem 
asystującym i psem 
przewodnikiem.  

W części obiektów jest 
dostępny system FM do 
obsługi osób słabosłyszących. 

 

UNIWERSYTET EKONOMICZNY 
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pomocy chodzików, możliwość wejścia z psem asystującym i psem 

przewodnikiem; 

➢ udogodnienia podczas egzaminów, zaliczeń i kolokwiów – zamianę 

formy egzaminu pisemnego na ustny lub odwrotnie, korzystanie  

z dodatkowych urządzeń technicznej czy stosowanie alternatywnej 

formy zapisu, a także na przykład z tłumacza języka migowego, 

stenotypisty lub lektora; 

➢ udział w zajęciach tłumacza języka migowego, asystenta 

laboratoryjnego, asystenta osoby niepełnosprawnej, czy lektora; 

➢ stosowanie podczas zajęć z alternatywnej formy zapisu (na przykład 

pisma Braille’a czy nagrań audio lub wideo) oraz korzystanie  

z dodatkowych urządzeń technicznych, takich jak komputery, tablety, 

oprogramowania udźwiękowiającego, urządzeń tłumaczących  

w czasie rzeczywistym; 

➢ udzielenie krótkoterminowego lub długotrwałego urlopu; 

➢ zwiększenie standardowo dopuszczalnej absencji lub zmianę formy 

sprawdzania wiedzy w trakcie semestru; 

➢ zmianę formy odbywania praktyk; 

➢ wypożyczenie sprzętu specjalistycznego; 

➢ dodatkowe zajęcia dydaktyczne; 

➢ dodatkowe lektoraty z języków obcych prowadzonych  

z uwzględnieniem specyficznych potrzeb, wynikających  

z niepełnosprawności;  

➢ zajęcia z wychowania fizycznego i sportowe dostosowane do 

możliwości i potrzeb studentów oraz doktorantów  

z niepełnosprawnościami; 

➢ wsparcie i przygotowanie do udziału w obozach, konkursach, 

olimpiadach i paraolimpiadach; 
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➢ szkolenia i warsztaty, których celem jest poprawa umiejętności 

psychospołecznych  i aktywizacja zawodowa; 

➢ zapewnienie literatury naukowej w formie dostępnej dla osób  
z niepełnosprawnościami (wersje tekstowe, graficzne z warstwą 
cyfrową i opisami alternatywnymi, druk powiększony, druk brajlowski 
czy nagrania audio). 
 

Więcej informacji znajdziesz na stronie: 

https://ue.poznan.pl/pl/studenci,c172/studenci-z-

niepelnosprawnoscia,c1072/ 

 

WAŻNE KONTAKTY 

Zespół do spraw Osób z Niepełnosprawnościami 
al. Niepodległości 10 
Gmach Główny UEP (Budynek A) 
wejście A2, pokój 113 (piętro 1) 

https://ue.poznan.pl/pl/studenci,c172/studenci-z-niepelnosprawnoscia,c1072/
https://ue.poznan.pl/pl/studenci,c172/studenci-z-niepelnosprawnoscia,c1072/
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dr Katarzyna Lis  

pełnomocniczka Rektora do spraw Osób z Niepełnosprawnościami 
tel. 61 854 32 21 
e-mail: katarzyna.lis@ue.poznan.pl 

Małgorzata Adamczyk 
tel. 61 854 32 21 
e-mail: malgorzata.adamczyk@ue.poznan.pl 

Wojciech Niemyt 
tel. 61 854 32 21 
e-mail: wojciech.niemyt@ue.poznan.pl 

Zespół do spraw Osób z Niepełnosprawnościami między innymi podejmuje 
działania, których celem jest likwidacja barier uniemożliwiających osobom  
z niepełnosprawnościami udział w życiu akademickim, czy utrudniających 
kształcenie się. Do jego zadań należy też  promocja UEP, jako uczelni 
przyjaznej młodym ludziom z niepełnosprawnościami, docieranie do nich  
z informacją o bieżących wydarzeniach, możliwościach pozyskania pomocy 
finansowej, współpraca z organizacjami i instytucjami zewnętrznymi, 
udzielanie pomocy nie tylko studentom z niepełnosprawnościami, ale  
i pracownikom prowadzącym, którzy prowadzą z nimi zajęcia.  

 

 

Uniwersytet Ekonomiczny 

aleja Niepodległości 10, 61-875 Poznań 

mailto:katarzyna.lis@ue.poznan.pl


STUDIUJ BEZ BARIER W POZNANIU  33 
 

 
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDIUJĄC NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM MOŻESZ LICZYĆ NA: 

➢ dostępność stanowiska z powiększalnikiem dla słabowidzących  
w Bibliotece Głównej, której księgozbiór jest regularnie powiększany 
o e-booki; 

Biuro do spraw Osób 
Niepełnosprawnych (BON) 
wspiera studentów  
z niepełnosprawnością w 
procesie kształcenia, a także 
pracowników uczelni z 
orzeczoną 
niepełnosprawnością. 
Organizuje kursy i szkolenia 
związane z 
niepełnosprawnością dla 
pracowników oraz studentów 
Uniwersytetu Medycznego.  

Przygotowuje również 
rekomendacje dla 
wykładowców i innych osób 
prowadzących zajęcia 
dydaktyczne, dotyczące 
organizacji  
i przeprowadzania zajęć ze 
studentami z 
niepełnosprawnościami  
i specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi.  

 

UNIWERSYTET MEDYCZNY 

IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO 
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➢ stypendium dla osób niepełnosprawnych, jego wysokość 
uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności; 

➢ wsparcie Biura do spraw Osób Niepełnosprawnych (BON), w tym 
dostosowanie procesu dydaktycznego do indywidualnych potrzeb 
wynikających z niepełnosprawności (np. wydłużenie czasu trwania 
egzaminu, zmiana formy egzaminu, transport na zajęcia); 

➢ udogodnienia techniczne dla osób słabosłyszących – można 
wypożyczyć pętle indukcyjne; 

➢ programy powiększające zainstalowane na komputerach 
znajdujących się w salach dydaktycznych i w Centrum 
Innowacyjnych Technik Kształcenia; 

➢ możliwość wypożyczenia w Bibliotece Głównej lup elektronicznych – 
dla osób słabowidzących; 

➢ zeskanowanie książki lub innych materiałów dydaktycznych przez 
pracownika biblioteki do prywatnego użytku studenta  
z niepełnosprawnością; 

➢ bezpłatne konsultacje psychologiczne (stacjonarne lub telefoniczne), 
które oferuje Centrum Wsparcia Psychologicznego działające w 
czasie trwania projektu „Uniwersytet z wyobraźnią” do 31.10.2023 r. 

➢ bezpłatne indywidualne spotkania z doradcą kariery w czasie trwania 
projektu „Uniwersytet z wyobraźnią” do 31.10.2023 r. ; 

➢ bezpłatne porady prawne w czasie trwania projektu „Uniwersytet  

z wyobraźnią” do 31.10.2023 r. ; 
➢ bezpieczne opuszczenie budynków UMP w sytuacji zagrożenia, 

ponieważ zostały zakupione krzesła ewakuacyjne dla osób  
z niepełnosprawnościami. 

 

Więcej informacji znajdziesz na stronie: 

https://bon.ump.edu.pl/ 

 

WAŻNE KONTAKTY 

Pełnomocnik do spraw Osób Niepełnosprawnych 
 
dr med. Halina Bogusz 
e-mail: halina.bogusz@ump.edu.pl 
telefon: 601-446-315 

https://bon.ump.edu.pl/
mailto:halina.bogusz@ump.edu.pl
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Biuro do spraw Osób Niepełnosprawnych 

Collegium Stomatologicum 

ul. Bukowska 70 
60-812 Poznań 

Pokój D132 - I piętro 
telefon: 61 854-70-93 
e-mail: bon@ump.edu.pl 

 

 

 

 

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego 

Collegium Maius 

ulica Fredry 10, 61-701 Poznań 

mailto:bon@ump.edu.pl


STUDIUJ BEZ BARIER W POZNANIU  36 
 

 
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDIUJĄC NA UPP MOŻESZ LICZYĆ NA: 

➢ miejsce w domach studenckich przystosowanych do potrzeb 
studentów z niepełnosprawnością (w tym pokoje w DS.: „Jurand”; 

Uniwersytet Przyrodniczy w 
Poznaniu działa w kierunku 
zapewnienia osobom z 
niepełnosprawnościami i w 
szczególnej sytuacji 
zdrowotnej warunków do 
pełnego udziału w rekrutacji 
na studia, studiowania oraz 
prowadzeniu działalności 
naukowej. Celem wdrażanych 
rozwiązań jest umożliwienie 
młodym ludziom ukończenia 
studiów I i II stopnia, a także 
studiów podyplomowych i 
studiów doktoranckich.   

Wprowadzane udogodnienia 
dotyczą zwiększenia 
dostępności organizacyjnej, 
architektonicznej, cyfrowej, 
informacyjnej uczelni. 
Działania obejmują także 
pomoc materialną i 
organizacyjną związaną z 
zakwaterowaniem w domach 
studenckich.  

 

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY  
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„Danuśka”, „Maćko”, „Przylesie” oraz w Domu Asystenta, Doktoranta 
i Studenta „Sadyba”); 

➢ stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnościami; 

➢ wsparcie asystenta dydaktycznego, laboratoryjnego; 

➢ wsparcie psychologicznego konsultanta ds. trudności w procesie 
studiowania; 

➢ lektoraty języka angielskiego dla studentów z niepełnosprawnością 
wzroku lub słuchu, a także dla studentów z trudnościami 
poznawczymi w Studium Języków Obcych (w przygotowaniu); 

➢ alternatywne zajęcia wychowania fizycznego prowadzone przez 
fizjoterapeutów w Sekcji Adaptowanej Aktywności Fizycznej, 
Centrum Kultury Fizycznej UPP (więcej informacji na stronie 
https://sparrow.up.poznan.pl/ckf/sekcja-adaptowanej-aktywnosci-
fizycznej); 

➢ Centrum Wsparcia i Rozwoju (więcej informacji na stronie 
https://skylark.up.poznan.pl/centrum-wsparcia-i-rozwoju). 

 

UPP dba również o podnoszenie kompetencji kadry dydaktycznej  
i administracyjnej. Organizowane są szkolenia, dotyczące pracy ze 
studentami oraz doktorantami z niepełnosprawnościami i specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi.  

 

Więcej informacji znajdziesz na stronie: 

https://skylark.up.poznan.pl/ 

 

WAŻNE KONTAKTY 

Pełnomocnik Rektora UPP do spraw Osób z Niepełnosprawnościami 
dr hab. inż. Maciej Sydor 
e-mail: maciej.sydor@up.poznan.pl 
telefon: 61 846 61 44 
Dyżury: wtorek, 10:00-12:00 

 

https://sparrow.up.poznan.pl/ckf/sekcja-adaptowanej-aktywnosci-fizycznej
https://sparrow.up.poznan.pl/ckf/sekcja-adaptowanej-aktywnosci-fizycznej
https://skylark.up.poznan.pl/centrum-wsparcia-i-rozwoju
https://skylark.up.poznan.pl/
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Specjalista ds. administracyjno-biurowych związaną z obsługą 
studentów, doktorantów i pracowników z niepełnosprawnością 
dr inż. Sylwia Graja-Zwolińska 
e-mail: sylwia.graja-zwolinska@up.poznan.pl 
tel. 61 848 73 75 

 

Doradca edukacyjny  

dr Magdalena Maćkowiak 

e-mail: magdalena.mackowiak@up.poznan.pl  

tel. 61 848 66 57 

 

 

 

 

 

 

Uniwersytet Przyrodniczy 

ulica Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań 

mailto:sylwia.graja-zwolinska@up.poznan.pl
mailto:magdalena.mackowiak@up.poznan.pl
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STUDIUJĄC NA WSB MOŻESZ LICZYĆ NA: 

➢ dostosowanie procesu kształcenia do indywidualnych potrzeb  
i możliwości regulowanych Zarządzeniem Rektora (w tym np. zmiany 
warunków i formy zaliczeń, możliwość nagrywania zajęć, 

wykorzystywanie urządzeń dodatkowych), 
➢ dostosowania wynikające z Regulaminu Studiów (np. przyznanie 

indywidualnego toku studiów), 

Osoby z niepełnosprawnością, 
które chcą podjąć studia na tej 
uczelni mogą liczyć na 
zróżnicowane formy wsparcia, 
nie tylko ze strony 
społeczności akademickiej, 
ale również władz uczelni oraz 
Pełnomocnika Rektora ds. 
Studentów z 
Niepełnosprawnością.  

Swoje działania opieramy na 
przyjętych 7 zasadach 
wyrównywania szans 
edukacyjnych studentów  
z niepełnosprawnością  
w dostępie do kształcenia  
w szkołach wyższych, 
przyjętych w formie Uchwały 
przez Prezydium Konferencji 
Rektorów Akademickich Szkół 
Polskich w 2016 roku.   

 

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA 
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➢ stypendium specjalne dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością, 
➢ możliwość wypożyczania sprzętu multimedialnego ułatwiającego 

uczestnictwo w zajęciach (min. laptopy, dyktafony, myszki i klawiatury 
specjalistyczne, przenośne pętle indukcyjne, powiększalniki tekstu, 
programy powiększająco-czytające Super Nova Access Suite), 

➢ wygodne korzystanie z zasobów biblioteki uczelni dzięki stanowiskom  
z dodatkowym specjalistycznym wyposażaniem (stół z elektryczną 
regulacją wysokości, komputer All in One, stacjonarny i przenośny 
powiększalnik tekstu TOPAZ, drukarka wielofunkcyjna, mysz i klawiatura 
specjalistyczna, program Super Nova Access Suite); 

➢ przystosowane stanowisk komputerowych w salach komputerowych, 

➢ indywidualne konsultacje z Doradcą Zawodowym – Konsultantem  
ds. Studentów z Niepełnosprawnością,  

➢ indywidualne konsultacje z Pełnomocnikiem Rektora ds. Studentów  
z Niepełnosprawnością, 

➢ profesjonalne konsultacje psychologiczne i edukacyjne, 
➢ możliwość korzystania z  usługi tłumacza języka migowego w punktach 

obsługi studentów, 
➢ sukcesywnie niwelowanie barier architektonicznych w budynkach 

należących do uczelni oraz wypracowywanie nowych udogodnień, 
➢ korzystanie w budynkach uczelni z nawigacji YourWay oraz 

YourWayPlus, ułatwiającej osobom niewidomym i niedowidzącym 
orientację przestrzenną, za którą uczelnia w 2021 roku otrzymała 
nagrodę IDOL w obszarze edukacji od Fundacji „Szansa dla 
Niewidomych”, 

➢ wysłuchanie Twojego głosu i życzliwe wsparcie w trakcie studiowania.  
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Więcej informacji znajdziesz na stronie: 

https://www.wsb.pl/poznan/strefa-studenta 

 

WAŻNE KONTAKTY 

Pełnomocnik Rektora do spraw Studentów z Niepełnosprawnością 

dr Joanna Łuczak 
ulica Ratajczaka 5/7 (budynek CP, na parterze) 
60-506 Poznań 
e-mail: wsb.otwarta@wsb.poznan.pl 
telefon:  532 457 607 

 
 

 

 

 

 

 

 

Wyższa Szkoła Bankowa 

ulica Powstańców Wielkopolskich 5, 61-895 Poznań 

https://www.wsb.pl/poznan/strefa-studenta
mailto:wsb.otwarta@wsb.poznan.pl
tel://532457607/
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Uczelnia podejmuje szereg 
działań, który celem jest 
umożliwienie osobą  
z niepełnosprawnością podjęcie 
studiów w Wyższej Szkole 
Bezpieczeństwa.  

Dużą wagę przywiązuje się 
również do aktywizacji 
społecznej i zawodowej młodych 
ludzi poprzez umożliwienie im 
udziału w różnych formach 
aktywności sportowej  
w zależności od ich możliwości  
i preferencji, propagowanie 
zdrowego stylu życia, 
zachęcanie do działań w ramach 
organizacji studenckich czy 
skorzystania z oferty projektu 
„Katalizator aktywności 
zawodowej”, który realizowany 
jest we współpracy z Fundacją 
Aktywizacji Zawodowej FAZON.  

Projekt jest adresowany do osób 
z niepełnosprawnością. Jego 
uczestnicy otrzymują wsparcie 
doradcy zawodowego, 
psychologa, prawnika, 
pośrednika pracy. Dodatkowo 
mogą liczyć na bezpłatne kursy  
i szkolenia zawodowe, staże 
zawodowe i pomoc w 
znalezieniu zatrudnienia.  

 

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA 
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STUDIUJĄC W WYŻSZEJ SZKOLE BEZPIECZEŃSTWA MOŻESZ 

LICZYĆ NA: 

➢ stypendium dla osób niepełnosprawnych, nie jest ono uzależnione od 
sytuacji materialnej studenta; 

➢ asystenta osoby niepełnosprawnej, który będzie cię wspierał we 
wszystkich czynnościach związanych z procesem kształcenia  
i funkcjonowania na uczelni;  

➢ pisemne materiały dydaktyczne, które otrzymasz od prowadzących 
zajęcia, jeśli jesteś osobą niedosłyszącą lub głuchą; 

➢ odbywanie zajęć na parterze lub w budynku przystosowanym do 
potrzeb osób niepełnosprawnych (w miarę możliwości lokalowych 
uczelni), jeśli jesteś niepełnosprawny ruchowo, niedowidzący lub 
niewidomy; 

➢ możliwość nagrywania przebiegu zajęć; 
➢ wyznaczenie stałego miejsca na Sali w trakcie trwania zajęć 
➢ indywidualną organizację studiów; 
➢ dostosowanie procesu kształcenia do twoich potrzeb i możliwości, na 

przykład wydłużenie czasu pisania egzaminów, używanie komputera 
czy zdawanie materiałów w mniejszych partiach; 

➢ wsparcie tłumacza języka migowego; 
➢ dodatkowy lektorat z języków obcych z uwzględnieniem twoich potrzeb, 

wynikających z niepełnosprawności; 
➢ zajęcia wyrównawcze z wychowania fizycznego i dodatkowe zajęcia 

sportowe dostosowane do twoich potrzeb; 
➢ możliwość wypożyczenia sprzętu wspomagającego nauczanie osób  

z niepełnosprawnościami, na przykład laptopa z odpowiednim 
oprogramowaniem, lupy elektronicznej, odtwarzacza mp3; 

➢ pokrycie kosztów przystosowania i opracowania materiałów 
dydaktycznych i naukowej w formie, która jest dla ciebie dostępna; 

➢ dostosowanie zasobów biblioteki do potrzeb osób  
z niepełnosprawnością i wyposażenie czytelni w stanowiska pracy oraz 
komputery dedykowane osobom niewidzącym i niewidomym; 

➢ transport na zajęcia dydaktyczne; 
➢ bezpłatne konsultacje specjalistyczne, na przykład psychologiczne czy 

zawodowe; 
➢ udział w zajęciach sekcji sportowej dla osób niepełnosprawnych „THE 

BLUE”. 
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Więcej informacji znajdziesz na stronie: 

https://www.wsb.net.pl/studenci-z-niepelnosprawnoscia/ 

 

WAŻNE KONTAKTY 

Pełnomocnik ds. Osób z Niepełnosprawnością 

mgr Julita Jarecka 

e-mail: niepelnosprawni@wsb.net.pl 

 

Biuro do spraw Osób Niepełnosprawnych 

e-mail: niepelnosprawni@wsb.net.pl 

telefon: 61 882 196 599 

ulica Elizy Orzeszkowej 1 
60-778 Poznań 
 

 

 

 

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa 

ulica Elizy Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań 

https://www.wsb.net.pl/studenci-z-niepelnosprawnoscia/
mailto:niepelnosprawni@wsb.net.pl
mailto:niepelnosprawni@wsb.net.pl
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STUDIUJĄC NA WSL MOŻESZ LICZYĆ NA: 

➢ poradnictwo psychologiczne; 
➢ stypendium dla osób niepełnosprawnych; 
➢ wsparcie asystenta dydaktycznego 
➢ możliwość wypożyczenia sprzętu multimedialnego, niezbędnego w 

procesie kształcenia; 

Uczelnia realizuje 
kompleksowy program „WSL 
uczelnią dostępną”, którego 
celem jest likwidacja barier, 
ograniczających osobom  
z niepełnosprawnościami 
dostęp do kształcenia.  

Obejmuje on poprawę 
dostępności 
architektonicznej  
i komunikacyjnej, zmiany 
organizacyjne, modyfikację 
programów nauczania 
wyrównującą szanse 
studentów z 
niepełnosprawnościami, 
wsparcie psychologiczne,  
a także szkolenia 
pracowników uczelni, 
zwiększające ich 
kompetencje i świadomość 
w tym zakresie.  

 

WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI 
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➢ pomoc w znalezieniu zatrudnienia przy wsparciu Centrum 
Współpracy z Biznesem. 

 

Więcej informacji znajdziesz na stronie: 

https://wsl.com.pl/pl/biuro-ds-osob-z-niepelnosprawnosciami 

 

WAŻNE KONTAKTY 

Biuro do spraw Osób z Niepełnosprawnościami  

inż. Adam Panowicz 

e-mail: adam.panowicz@wsl.com.pl 

 

 

  

Wyższa Szkoła Logistyki 

ulica Estkowskiego 6, 61-755 Poznań 

https://wsl.com.pl/pl/biuro-ds-osob-z-niepelnosprawnosciami
mailto:adam.panowicz@wsl.com.pl

