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Zakres działania Pełnomocnika do spraw osób niepełn osprawnych  

w Państwowej Wy ższej Szkole Zawodowej w Skierniewicach 

Z dniem 4 listopada 2008 roku, zarządzeniem nr 29/2008 Rektora Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach, został powołany Pełnomocnik Rektora 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach do spraw osób 

niepełnosprawnych. Obecnie funkcję tę pełni mgr Katarzyna Szymańska.  

Osoby niepełnosprawne napotykają w życiu codziennym wiele barier. 

Sprawiają one, że czynności banalnie proste i oczywiste w przypadku osób 

pełnosprawnych, stają się często przeszkodą bardzo trudną do pokonania dla osób 

niepełnosprawnych. Celem powołania funkcji Pełnomocnika Rektora ds. Osób 

Niepełnosprawnych jest chęć władz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  

w Skierniewicach, zapewnienia studentom niepełnosprawnym warunków 

umożliwiających korzystanie z oferty kształcenia i innych form działalności 

społeczności akademickiej Uczelni w sposób jak najbardziej zbliżony do możliwości 

osób pełnosprawnych.  

Kształcenie w PWSZ w Skierniewicach, rokrocznie rozpoczyna kilku do 

kilkunastu studentów niepełnosprawnych Nie wiadomo, jak wielu studentów 

niepełnosprawnych lub osób cierpiących na choroby przewlekłe utrudniające 

funkcjonowanie w strukturach Uczelni bądź wypełnianie obowiązków studenta 

wynikających z regulaminu studiów, nie decyduje się zgłosić informacji o posiadanym 

orzeczeniu o niepełnosprawności lub chorobie przewlekłej.  

Niepełnosprawne osoby studiujące powinny mieć równe prawa i obowiązki  

w stosunku do reszty społeczności akademickiej PWSZ w Skierniewicach. Ponieważ 

różnego rodzaju bariery architektoniczne i techniczne częściowo uniemożliwiają już 

na starcie taką równość praw, celem Uczelni jest niwelowanie istniejące trudności 

oraz pomoc osobom niepełnosprawnym w wypełnianiu ich obowiązków studenckich. 

Niepełnosprawni studenci PWSZ w Skierniewicach mogą zwracać się do 

pełnomocnika o pomoc w przypadku trudności spowodowanych ich 

niepełnosprawnością. Mogą z niej skorzystać wszyscy studenci, którzy ze względu 
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na niepełną sprawność lub stan zdrowia nie są w stanie wypełniać obowiązków 

studenta w standardowym trybie. 

Główne cele działalności pełnomocnika: 

1. Zwiększenie dostępności studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 

w Skierniewicach dla osób niepełnosprawnych. 

2. Sprawienie, aby Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach 

stała się uczelnią przyjazną osobom niepełnosprawnym. 

3. Zapewnienie niezbędnej pomocy w trakcie studiowania poprzez praktyczne 

wsparcie oraz udzielanie informacji. 

4. Aktywizacja studentów niepełnosprawnych poprzez zachęcanie ich do udziału 

w życiu społeczności akademickiej Uczelni. 

 

Zadania pełnomocnika do spraw osób niepełnosprawnych w Państwowej Wyższej 

Szkole Zawodowej w Skierniewicach: 

1) Reprezentowanie interesów niepełnosprawnych studentów przed organami 

Uczelni i na zewnątrz. 

2) Wydawanie opinii kierowanych do Dziekanów i nauczycieli akademickich 

dotyczących trudności organizacyjnych i technicznych związanych  

z niepełnosprawnością studentów. 

3) Działanie na rzecz przestrzegania właściwego traktowania osób 

niepełnosprawnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  

w Skierniewicach. 

4) Inicjowanie i opiniowanie prac adaptacyjnych w budynkach Uczelni, w tym 

likwidacji barier architektonicznych i transportowych oraz w dostępie do 

zasobów informacyjnych. 

5) Udzielenie informacji nt. możliwych form pomocy materialnej gwarantowanych 

przez PWSZ. 

6) Udzielanie informacji o stypendiach i innych formach pomocy materialnej 

gwarantowanej przez PFRON. 
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7) Pomoc w pozyskiwaniu wsparcia finansowego w ramach programów na rzecz 

osób niepełnosprawnych. 

8) Stworzenie banku informacji o formach pomocy dla osób niepełnosprawnych. 

9) Poradnictwo i praktyczna pomoc dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie 

do PWSZ w zakresie wyboru odpowiedniej formy kształcenia. 

10)  Podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia pomocy technicznej lub 

usług specjalistycznych podnoszących niezależność studentów 

niepełnosprawnych lub przewlekle chorych. 

11) Pomoc doraźna w zakresie rozwiązywania problemów niepełnosprawnych 

studentów. 

12)  Podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia dostępu do zajęć 

dydaktycznych studentom niepełnosprawnym i przewlekle chorym, którzy nie 

są w stanie standardowo realizować programu studiów. 

13)  Pomoc w zapewnieniu osobom niepełnosprawnym odpowiednich warunków 

podczas zdawania egzaminów. 

14) Udzielanie informacji o wydarzeniach, spotkaniach i imprezach uczelnianych,  

w tym przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. 

15) Promowanie aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych absolwentów Uczelni. 

16)  Organizowanie i udział w konferencjach, warsztatach, szkoleniach, 

seminariach poświęconych problematyce niepełnosprawności. 

17)  Współpraca z Pełnomocnikami Rektorów ds. studentów niepełnosprawnych 

innych uczelni w celu wymiany doświadczeń i realizowania wspólnych działań. 

18) Współpraca z organizacjami pozarządowymi, fundacjami i innymi podmiotami 

działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Skierniewicach może studiować każda 

osoba niepełnosprawna, która spełni warunki rekrutacji przewidziane w Uczelni.  

Osoby niepełnosprawne lub cierpiące na choroby przewlekłe, które powodują 

trudności w wypełnianiu obowiązków wynikających ze statusu studenta, w przypadku 



 4

gdy nie posiadają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, mogą liczyć na pomoc 

pełnomocnika po okazaniu wymaganych dokumentów.  


