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Problem:

stabilność
wsparcia edukacyjnego 

studentów z 

niepełnosprawnością 



Jak było? 

 Pierwsze instytucjonalne wsparcie (Akademia 

Podlaska)

 Pierwsze Biuro ds. ON (UW)

 Przyznanie dotacji na wsparcie edukacji SN 

2007

 Pierwsze Porozumienie między uczelniami 

(Kraków 15 listopada 2007) 

 Powołanie Komisji ds. Wyrównywania Szans 

edukacyjnych przy KRASP (2.06.2016) 



Konwencja ONZ o Prawach 

Osób Niepełnosprawnych

przyjęta została przez 

Zgromadzenie Ogólne 

Narodów Zjednoczonych 13 

grudnia 2006 roku, rząd Polski 

podpisał ją 20 marca 2007 r., 

natomiast ratyfikacja 

Konwencji przez Polskę miała 

miejsce 6 września 2012r.



Jak jest? (liczba studentów)

 Prawie  2% studentów to studenci z 

orzeczeniem o niepełnosprawności 

 Publiczne uczelnie akademickie 

16.111 studentów 

Publiczne uczelnie zawodowe 

1.700 studentów 

 Uczelnie prywatne 

6.436 studentów 

Razem studentów 24.247





Jak jest? (wysokość dotacji) 

Wysokość dotacji w 2016 r.

 Uczelnie publiczne akademickie (67 

uczelni) 27.748.100 zł (414.150 zł)

 Publiczne uczelnie zawodowe 

 (39 uczelni) 2.614.400 zł (67.035 zł)

 Uczelnie prywatne (89 uczelni) 

10.281.100 (115.517 zł) 

 Razem 40.679.600 zł 



Co nas niepokoi?

 Niepokojące informacje(być może 

plotki) o zlikwidowaniu dotacji 

 Podawanie niesprawdzonych 

informacje przez przedstawicieli  

władz o słabo działającym wsparciu 

edukacyjnym oraz o marnotrawstwie 

publicznych  środków finansowych

 Program Absolwent 



Co robimy?
1. Przekazaliśmy  zespołom 

przygotowującym założenia do Ustawy 

2,0 list  dotyczący potrzeby 

pozostawienia zapisu o dotacji w nowej 

Ustawie (3.12.2016)
Szanowni Panowie Przewodniczący,

w imieniu członków Komisji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych 

przy KRASP pragnę zwrócić Państwa uwagę na konieczność włączenia, 

do przygotowywanych przez Państwa zespoły projektów, założenia o 

stworzeniu równych szans edukacyjnych dla wszystkich, niezależnie 

od ich  sytuacji zdrowotnej. z trzech poziomów (licencjackim, 

magisterskim oraz doktoranckim). 



2. Przeprowadziliśmy w tej sprawie 

liczne rozmowy z przedstawicielami 

MNiSW, w tym także z Panem 

Ministrem J. Gowinem



3. Przygotowaliśmy projekt dobrych 

praktyk w zakresie wsparcia studentów 

z niepełnosprawnością  w szkołach 

wyższych 

Poziomy wsparcia:

podstawowy

standardowy

ponadstandardowy



4. Powołujemy porozumienia w 

ośrodkach akademickich 

Już istniejące: 

Krakowskie 

Wrocławsko-Opolskie

Bydgoskie 

Powstające:

Poznańskie

Warszawskie

Lubelskie 



5. Informujemy PFRON, że chętnie 

podjęlibyśmy  nimi współpracę w ramach 

programu Absolwent, o ile zostaną zmienione 

warunki tego programu, o co intensywnie 

zabiegaliśmy podczas konsultacji tego 

projektu. 

Niektóre ze słabości projektu:

- 40 % zatrudnialności  

- konieczność wkładu własnego

- konieczność biurokratycznego rozliczania 

- ¾ działań pokrywa się z tym, co już robimy 



Dziękuję za uwagę 

Zainteresowanych proszę o kontakt:

pro_komunikacja@uek.krakow.pl


