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Pozornie bez barier . Student 
z niepełnosprawnością a uczelniana 
rzeczywistość (teoria i praktyka)

W artykule 24 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych czytamy, 
że osoby z niepełnosprawnością powinny mieć „dostęp do powszechnego 
szkolnictwa wyższego, szkolenia zawodowego, kształcenia dorosłych i moż-
liwości uczenia się przez całe życie, bez dyskryminacji i na zasadzie równo-
ści z innymi osobami”1. W pracy Niepełnosprawność autorzy podają, że za 
niepełnosprawne przyjęło się uważać „osoby z fizycznymi, sensorycznymi 
i poznawczymi zaburzeniami, osoby «wybrakowane», a zatem niezdolne 
do pełnienia ważnych ról i funkcji społecznych”2. Janusz Kirenko podkre-
śla, że brak sprawności może przyczynić się do dezorganizacji życia czło-
wieka. Uzmysławia jednocześnie, że „zakres skutków zależy od rodzaju 
niepełnosprawności, stopnia uszkodzenia danego narządu oraz od wieku 
osoby niepełnosprawnej”3.

Od lat w Polsce stale rośnie zainteresowanie sytuacją osób niepełnospraw-
nych, w ramach edukacji na różnych szczeblach. Sprzyjają temu za rów no 
dyrektywy unijne, jak i świadomość ludzi. Zmiany obejmują również szkol-

 1 Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych z 13 grudnia 2006 r . Dz .U . 2012 Poz . 1169 .
 2 C . Barnes, G . Mercer, Niepełnosprawność, przeł . P . Morawski, Warszawa 2008, s . 8 .
 3 J . Kirenko, Indywidualna i społeczna percepcja niepełnosprawności, Lublin 2007, s . 2 .
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nictwo wyższe, w tym studentów z niepełnosprawnością oraz kandydatów 
na studia. Uczelnie starają się otwierać na potrzeby wszystkich chętnych, 
niemniej teoria nie zawsze idzie w parze z praktyką. Działają biura ds. osób 
niepełnosprawnych, ale wypełnianie dokumentacji przez np. potencjalnego 
asystenta osoby niepełnosprawnej potrafi skutecznie zniechęcić do podejmo-
wania współpracy. O ile też infrastruktura działa coraz lepiej, o tyle zarówno 
nauczyciele akademiccy, jak i administracja mają jeszcze wiele do zrobienia 
(np. znajomość praw i obowiązków). Stopniowo budowane jest przekona-
nie, że niepełnosprawność nie musi być ograniczeniem, także w dostępie 
do nauki na uczelni wyższej.

Przez ostatnie lata miałam okazję obserwować zmiany w  sposobie 
postrzegania i  traktowania osób z  niepełnosprawnością oraz uczestni-
czyć w  procesie wprowadzania udogodnień jako pracownik naukowo-

-dydaktyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Uniwersytetu 
Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Jako naukowiec i dydaktyk włączam 
do planów studiów i programów kształcenia przedmioty służące spraw-
nym i niepełnosprawnym, prowadzę kursy, szkolenia, warsztaty, kampa-
nie informacyjne, dokształcam się oraz dzielę się wiedzą i umiejętnościami.

Doświadczenie życiowe wskazuje, a literatura naukowa podaje, że osoby 
niepełnosprawne napotykają w swoim życiu wiele przeszkód o charakterze 
fizycznym i społecznym. Ograniczenia z pierwszej grupy to najczęściej prze-
szkody architektoniczne oraz urbanistyczne. Piętrowe budynki bez odpo-
wiednich podjazdów oraz wind są dla osób niepełnosprawnych barierami 
nie do przebycia. Przeszkody społeczne polegają na dyskryminowaniu oraz 
negatywnym stosunku do osób z niepełnosprawnością4. Gill Brearley pod-
kreśla, że niepełnosprawny cierpi z powodu braku szacunku, nieposzano-
wania prawa do prywatności, a przede wszystkim życia w poczuciu uza-
leżnienia od innych osób5. W Polsce postawa taka stopniowo się zmienia.

1 . Oferta Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie – 
z myślą o sprawnych i mniej sprawnych

Obowiązek wprowadzenia udogodnień dla osób z  niepełnosprawno-
ścią zapewniła znowelizowana ustawa o radiofonii i  telewizji. Dlatego 

 4 Zob . J . Kirenko, Indywidualna i społeczna percepcja…, dz . cyt ., s . 24–26 .
 5 Zob . G . Brearley, Psychoterapia dzieci niepełnosprawnych ruchowo, przeł . M . Dońska ‑Olszko, 

Warszawa 1999, s . 66 .
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w  2013 roku audiodeskrypcja znalazła się w  ofercie zajęć fakultatyw-
nych w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WNS UPJPII 
w Krakowie. Wśród celów pojawiły się m.in. wprowadzenie podstawowych 
pojęć z zakresu audiodeskrypcji, zapoznanie z historią i metodami tworze-
nia audiodeskrypcji, przygotowanie do umiejętnego opracowywania opisu 
słownego wybranych dzieł sztuki (przełożenie obrazu/kodu wizualnego 
na słowo/skrypt oraz opracowanie wersji lektorskiej). Na treści kształcenia 
złożyło się kilka istotnych zagadnień, w tym podstawy sztuki przekładu – 
istota, zakres, cel, przegląd metod pracy z tekstem kultury, konstruowanie 
i analiza skryptów (audioskryptów), operowanie głosem, akcentem, dyk-
cją, zadania deskryptora, audiodeskryptora i lektora, rodzaje i odmiany 
audiodeskrypcji oraz jej odbiorcy – ich zróżnicowanie, potrzeby, oczeki-
wania, wymagania.

Audiodeskrypcja polega na przekładaniu m.in. sztuki malarskiej, filmo-
wej, teatralnej, telewizyjnej, tanecznej, czyli sztuki, dla której tworzywem 
jest obraz, na inny kod, to znaczy słowo/dźwięk6 (zapisane w formie skryptu 
i wypowiedziane na głos przez np. lektora lub dzięki syntezie głosowej). 
Efekt/produkt przekładu przeznaczony jest dla specjalnego grona użytkow-
ników – głównie osób niewidomych, niedowidzących i/lub ociemniałych 
jako możliwość zapewnienia im udziału w życiu społeczno -kulturalnym. 
To zadanie zarówno dla pracowników mediów, jak i ludzi działających na 
rzecz kultury.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o radiofonii i telewizji od 1 lipca 
2011 roku 10 proc. czasu antenowego powinny zajmować programy tłuma-
czone na język migowy, z napisami dla niesłyszących, z audiodeskrypcją 
dla niewidomych i niedowidzących (m.in. dodatkowa fonia). Profil przed-
miotu fakultatywnego umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności potrzeb-
nych do zrozumienia i opracowania tekstu kultury (np. obraz, film, opera, 
przedstawienie teatralne, widowisko muzyczne, sportowe, publicystyczne). 
Zakres zajęć pozwala również na poszerzenie wiedzy z zakresu dziennikar-
stwa i komunikacji społecznej o umiejętność tłumaczenia audiowizualnego 
(audiodeskrypcja), przygotowanie specjalistów do tworzenia dodatkowej 
ścieżki dźwiękowej dla osób z dysfunkcją wzroku w ramach produkcji wizu-
alnych i audiowizualnych. Uczestnik może wykorzystać wiedzę i nabyte 
umiejętności (językowo -pragmatyczne i  techniczne) do przygotowania 

 6 M . Bolińska, Z obrazu na słowo. Kilka uwag o technice audiodeskrypcji, „Studia Socialia 
Cracoviensia” 6 (2014) nr 1 (10), s . 169–180 .
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scenariuszy audiodeskrypcji (skryptów) w ramach projektów edukacyj-
nych, naukowych, społecznych, kulturalnych itp. Dodatkowe umiejętności 
zwiększają szansę na znalezienie pracy, ale też przyczyniają się do częstszego 
włączania się w przestrzeń kultury osób z problemami widzenia.

W listopadzie 2014 roku studenci Wydziału Nauk Społecznych UPJPII 
w Krakowie oraz Biuro Osób Niepełnosprawnych7 przybliżali świat nie-
widziany okiem osobom widzącym. Happening zorganizowany z okazji 
Międzynarodowego Dnia Osób Niewidomych proponował m.in. galerię 
sławnych osób niepełnosprawnych, naukę poruszania się z laską, pokaz 
materiałów w języku Braille’a, imitacje wad wzroku, pokaz filmu z audio-
deskrypcją, prowadzenie osób z zakrytymi oczami do miejsca wydarzenia.

Właśnie poprzez organizację imprez kulturalnych, warsztatów i szkoleń 
(np. w zakresie doradztwa zawodowego), indywidualnych porad psycho-
logicznych i rozmów wspierających (Międzyuczelniane Centrum Wparcia 
Psychologicznego), pomoc w uzyskaniu stypendium specjalnego, akade-
mika czy asystenta, a także współpracę z samorządami, organizacjami 
studenckimi oraz innymi organizacjami zewnętrznymi pracownicy Biura 
ds. Osób Niepełnosprawnych UPJPII w Krakowie8 podejmują działania 
na rzecz integracji niepełnosprawnych studentów i doktorantów ze śro-
dowiskiem akademickim. Niepełnosprawni studenci mogą również brać 
udział w przedsięwzięciach, jak Dni Integracji, Piknik Lotniczy, Ognisko 
Integracyjne, wyjścia do kina, teatru, muzeum. W ciągu całego roku aka-
demickiego organizowane są, wspólnie z innymi krakowskimi uczelniami, 
cykliczne imprezy integracyjne. Jedną z nich jest międzyuczelniana Wigilia.

Trzeba podkreślić, że w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych UPJPII 
w Krakowie można otrzymać wsparcie oraz pomoc przy rozwiązywaniu 
bieżących problemów związanych ze studiowaniem. Pracownicy biura, 
w tym Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych (Katarzyna 
Kutek -Sładek), opiniują wnioski osób niepełnosprawnych kierowanych 
do władz uczelni, udzielają informacji o formach pomocy materialnej oraz 
o programach PFRON i innych instytucji. W miarę możliwości zapew-
niają także dostęp do odpowiedniego sprzętu, który może sprzyjać naby-
waniu wiedzy i optymalnym poruszaniu się w warunkach akademickiej 
rzeczywistości.

 7 Prezentacje i szkolenia odbywały się 13 .11 w godz . 9–14 w hallu przy ul . Franciszkańskiej 1; 
organizatorzy: BON PS STER, Samorząd Studencki Studenci Wydziału Nauk Społecznych 
UPJPII w Krakowie .

 8 Zob . http://bon .upjp2 .edu .pl/index .php/home/ (dostęp: 20 .04 .2015) .
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2 . Udogodnienia uczelniane na Uniwersytecie  
Jana Kochanowskiego w Kielcach

Na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach na mocy Uchwa ły Senatu 
nr 45/2010 powstało Uniwersyteckie Centrum Wsparcia i Rehabilitacji9, 
w skład którego weszły: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Punkt 
Interwencji Kryzysowej, by wspierać osoby z różnymi rodzajami niepeł-
nosprawności i umożliwiać równy dostęp do oferty dydaktycznej uczelni 
(m.in. asystent osoby niepełnosprawnej, stypendium specjalne, możliwość 
wypożyczenia potrzebnego sprzętu, np. dyktafonów).

Zainteresowani mogą liczyć na wszechstronną pomoc UCWiR. Dokładnie 
formy tej pomocy opisane są w Załączniku nr 1 do Regulaminu Studiów 
(Szczegółowe zasady wprowadzania i stosowania rozwiązań alternatywnych 
wobec studentów niepełnosprawnych). Studenci niepełnosprawni korzystają 
też ze specjalnego stypendium. W określonych okolicznościach losowych 
mają prawo do korzystania z usług asystencji oraz usług specjalistycznych, 
których zakres reguluje Zarządzenie Rektora nr 90/2011. Informacje na temat 
ich niepełnosprawności oraz udogodnień, jakich potrzebują, są poufne.

W załączniku do regulaminu studiów określone zostały „szczegółowe 
zasady wprowadzania i stosowania alternatywnych rozwiązań wobec stu-
dentów niepełnosprawnych”10. Zasady ogólne związane są z wyrównaniem 
szans ukończenia danego poziomu studiów przez studentów z niepełno-
sprawnością przy zachowaniu zasady niezmniejszania wymagań meryto-
rycznych. Wśród udogodnień mogą się pojawić, m.in. w ramach zmian 
sposobu uczestniczenia w zajęciach, możliwości przygotowania materiałów 
w alternatywnych formach zapisu, zmian w trybie zdawania egzaminów 
i uzyskiwania zaliczeń czy zmian organizacji sesji egzaminacyjnej. Wśród 
istotnych rozwiązań w procesie studiowania znajdują się m.in. indywiduali-
zacja nauczania, rozwijanie potencjału, racjonalność rozwiązań, utrzymanie 
standardu akademickiego, rozwiązania najbliższe standardowemu przebie-
gowi zajęć, równe prawa i obowiązki. Udogodnienia w sposobie uczestnicze-
nia w zajęciach dotyczą np. zwiększenia dopuszczalnej absencji, indywidu-
alnego trybu i warunków odbywania zajęć z uwzględnieniem dodatkowych 

 9 Zob . http://www .ujk .edu .pl/ucwir/ (dostęp 20 .04 .2015) .
 10 Załącznik nr 1 do Regulaminu Studiów UJK w Kielcach – Szczegółowe zasady wprowa‑

dzania i stosowania alternatywnych rozwiązań wobec studentów niepełnosprawnych . 
Por . Regulamin Studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (od 01 .10 .2012) – 
Uchwała Senatu Nr 15/2012 z dnia 29 .03 .2012 r .
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zajęć i konsultacji, zmian form sprawdzania wiedzy, korzystania z pomocy 
osób trzecich, dodatkowych godzin zajęć i konsultacji z zajęć sprawiających 
trudności (np. konkretne przedmioty), zastosowania dodatkowych urzą-
dzeń (np. rejestrujących dźwięk), alternatywnych form zapisu treści z zajęć 
(np. druk o zmienionej wielkości czcionki, zapis elektroniczny, nagranie 
audio, brajl), technologii wspomagających nauczanie. Zmiany trybu zda-
wania egzaminów i uzyskiwania zaliczeń polegają m.in. na przedłużeniu 
czasu trwania egzaminu/zaliczenia, zastosowaniu urządzeń technicznych 
(np. komputery, urządzenia brajlowskie, klawiatury alternatywne, opro-
gramowanie udźwiękawiające), modyfikacji formy egzaminu z ustnej na 
pisemną lub odwrotnie (w zależności od potrzeb), zastosowaniu w trakcie 
egzaminu alternatywnej formy zapisu, obecności osób trzecich (np. lektora, 
tłumacza języka migowego, stenotypisty).

UJK dąży do tego, aby każdy miał jednakowe szanse i nie był ogra‑
niczany w możliwości pełnego uczestniczenia w życiu społeczności aka‑
demickiej z powodu niepełnosprawności lub trudności w uczeniu się. 
UCWiR11 wspomaga: studentów z różnymi rodzajami i stopniami niepeł-
nosprawności; osoby przewlekle chore lub niezdolne do pełnego uczest-
nictwa w zajęciach w trybie standardowym; osoby, których niezdolność 
do pełnego uczestnictwa w zajęciach spowodowana jest nagłą chorobą lub 
utratą sprawności z powodu wypadku; studentów potrzebujących pomocy 
i konsultacji specjalistów w sytuacjach kryzysu życiowego12.

Z usług biura (BON) mogą korzystać studenci UJK oraz kandydaci na 
studia, którzy mają orzeczenie o niepełnosprawności. Do zadań biura należy 
m.in. udzielanie studentom niepełnosprawnym informacji o możliwości 

 11 Por . Uchwała Senatu Nr 45/2010 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie ogólno‑
uczelnianej jednostki organizacyjnej Uniwersyteckie Centrum Wsparcia i Rehabilitacji . 
Zarządzenie Rektora Nr 2/2011 w sprawie utworzenia jednostki ogólnouczelnianej 
Uniwersyteckie Centrum Wsparcia i Rehabilitacji . Zarządzenie Rektora Nr 90/2011 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania usług asystencji oraz usług spe‑
cjalistycznych studentom i  doktorantom niepełnosprawnym . 01 .10 .2012 wszedł 
w życie nowy Regulamin Studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – 
Uchwała Senatu  Nr  15/2012 z  dnia 29 .03 .2012 r . /Załącznik nr  1 do Regulaminu 
Studiów .  Uchwa ła  Senatu Nr  15/2012 /§7 ust . 4 w/w  Regulaminu brzmi: „Wszelkie 
sposoby zapewnienia studentowi niepełnosprawnemu lub przewlekle choremu uczest‑
nictwa w społeczności akademickiej regulują szczegółowe zasady wprowadzania i sto‑
sowania rozwiązań alternatywnych wobec studentów niepełnosprawnych, stanowiące 
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz odrębne przepisy obowiązujące w Uczelni” .

 12 Wszelkie informacje udzielane pracownikom UCWiR są poufne, a konsultacje odbywają 
się w warunkach zapewniających pełną dyskrecję .
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wsparcia i pomocy w rozwiązaniu zgłaszanych problemów, przekazywanie 
informacji o możliwości otrzymywania stypendiów specjalnych oraz innych 
rodzajów pomocy finansowej (np. ze środków PFRON), oferowanie pomocy 
w rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem w uczelni 
(np. dostosowanie formy egzaminu do potrzeb studenta w porozumieniu 
z egzaminatorem, tworzenie indywidualnych warunków korzystania z biblio-
teki, adaptacja formy elektronicznej materiałów, sprawy na indywidualny 
wniosek studenta), także organizowanie szkoleń, warsztatów oraz semina-
riów dla studentów w zakresie wyrównywania szans w studiowaniu osób 
niepełnosprawnych, współdziałanie w organizowaniu zajęć rehabilitacyjnych, 
współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi uczelni na rzecz pełnej 
integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Oferta obejmuje również kandydatów13 na studia. Dotyczy udzielania 
informacji o możliwościach kształcenia się przez osoby niepełnosprawne 
na UJK.

 13 Zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawanie 
możliwości psychofizycznych ucznia określają przepisy prawa . Wedle nich SPE wynikać 
mogą w szczególności: z niepełnosprawności, z niedostosowania społecznego, z zagroże‑
nia niedostosowaniem społecznym, ze szczególnych uzdolnień, ze specyficznych trudności 
w uczeniu się, z zaburzeń komunikacji językowej, z choroby przewlekłej, z sytuacji kryzy‑
sowych lub traumatycznych, z niepowodzeń edukacyjnych, z zaniedbań środowiskowych 
związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania wolnego czasu 
i kontaktami środowiskowymi, z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturo‑
wymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształ‑
ceniem za granicą . Zob . Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listo‑
pada 2010 r . oraz z 30 kwietnia 2013 r . w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 
psychologiczno ‑pedagogicznej w placówkach edukacyjno ‑wychowawczych . Pojęcie „spe‑
cjalne potrzeby edukacyjne” pojawiło się w 1978 roku w Wielkiej Brytanii w dokumencie 
zwanym Warnock Report i zostało upowszechnione w Deklaracji z Salamanki opubliko‑
wanej przez UNESCO w 1994 roku . Polska zobowiązała się do respektowania zawar‑
tych w niej postanowień, a dowodem na to są nowelizowane akty wykonawcze ustawy 
o systemie oświaty . Gwarantują one dzieciom i młodzieży prawo do uzyskania w szkole 
opieki i pomocy uwzględniającej indywidualne możliwości oraz specjalne potrzeby edu‑
kacyjne . Rozpoznawanie i zaspokajanie specjalnych potrzeb dotyczy przede wszystkim 
osób z odchyleniami od normy . Odchylenia mogą odnosić się do właściwości biologicz‑
nych, psychologicznych i społecznych . Mogą mieć charakter ilościowy i jakościowy, przez 
co wywierają mniejszy lub większy wpływ na przebieg rozwoju i wychowania człowieka . 
Tzw . odchylenia ujemne powodują ograniczenia rozwoju fizycznego i psychicznego, mogą 
utrudniać naukę i adaptację zawodową, zakłócać społeczne funkcjonowanie człowieka, 
czyniąc go osobą niepełnosprawną . Odchylenia dodatnie to przede wszystkim szczególne 
uzdolnienia i talenty . Por . M . Bolińska, Wspomaganie i usprawnianie w praktyce pedagogicz‑
nej i logopedycznej (przegląd metod i form pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami eduka‑
cyjnymi), „Studia Filologiczne UJK” (2014) 27, s . 173–191 .
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Punkt Interwencji Kryzysowej (PIK) to część Uczelnianego Centrum 
Wsparcia i Rehabilitacji, którego celem jest udzielanie pomocy studentom, 
którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej lub z innych powodów potrze-
bują pomocy specjalistów. W PIK dyżurują pielęgniarki, fizjoterapeuci, psy-
cholodzy, pedagodzy, interwenci kryzysowi oraz lekarze różnych specjal-
ności: psychiatra, kardiolog, neurochirurg onkolog, internista, specjalista 
chorób zakaźnych. Prowadzone jest także poradnictwo dotyczące zakażeń 
HIV/AIDS oraz innych chorób. Studenci mogą również korzystać z bezpłat-
nych anonimowych badań oraz konsultacji.

Pracownicy14 naukowo -dydaktyczni i administracyjni uczelni także 
mogą wziąć udział w konsultacjach w zakresie wspierania niepełnospraw-
nych studentów w realizacji zajęć i studiów. Każdy problem jest ważny, 
każdy przypadek traktowany indywidualnie, a informacje, które zostają 
przekazane, są poufne.

W pracy nauczycieli akademickich szczególną grupę mogą stanowić stu-
denci, którzy utracili sprawność15. Specjaliści podkreślają, że osoba, która 
na przykład uległa wypadkowi, przechodzi przez kilka faz reakcji na zaist-
niałą sytuację. N. Cohn wyróżnia pięć takich stadiów:

1. stadium szoku psychicznego, kiedy człowiek nie dopuszcza do siebie 
myśli, że jest osobą niepełnosprawną;

2. stadium oczekiwania wyleczenia – niepełnosprawny dostrzega barierę, 
która utrudnia realizowanie obranych wcześniej celów, i ma nadzieję, że uda 
mu się ją usunąć;

 14 Na przykład 9 .4 .2015 odbyło się spotkanie informacyjno ‑konsultacyjne pracowników 
IFP z przedstawicielami UCWiR .

 15 Przyjmując za kryterium rodzaj niepełnosprawności, wyróżnia się: osoby z uszkodzeniami 
sensorycznymi, osoby z niesprawnością motoryczną (osoby z uszkodzeniem narządu 
ruchu oraz osoby z przewlekłymi chorobami narządów), osoby z niepełnosprawnością 
psychiczną (osoby umysłowo upośledzone z niepełnosprawnością intelektualną, osoby 
psychicznie chore z zaburzeniami osobowości i zachowania oraz osoby cierpiące na epi‑
lepsję), osoby z niepełnosprawnością złożoną, osoby z zaburzeniami emocjonalnymi, osoby 
z zaburzeniami komunikacji językowej, osoby z autyzmem dziecięcym i pokrewnymi scho‑
rzeniami, osoby ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, osoby z niepełnosprawno‑
ścią społeczną, osoby z przewlekłymi schorzeniami somatycznymi . Zob . M . Bogdanowicz, 
Integracja percepcyjno ‑motoryczna. Teoria–diagnoza–terapia, Warszawa 2003; A . Siedlaczek‑

‑Szwed, A . Jałowiecka ‑Frania, Polisensoryczne oddziaływanie logopedy, Częstochowa 2009; 
W . Petersen, Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, [w:] Metody pedagogiki spe‑
cjalnej, pod red . N . G . Haringa, R . L . Schiefelbuscha, Warszawa 1997, U . Grygier, I . Sikorska, 
Mój uczeń pracuje inaczej. Wskazówki metodyczne, Kraków 2008; Ph . C . Kendall, Zaburzenia 
okresu dzieciństwa i adolescencji, przekł . J . Kowalczewska, Gdańsk 2004; H . Nartowska, 
Opóźnienia i dysharmonie rozwoju dziecka, Warszawa 1980 .
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3. stadium opłakiwania straty, podczas którego jednostka zdaje sobie 
sprawę z realnych konsekwencji niepełnosprawności (w tej fazie bardzo 
często człowiek traci wiarę w swoje możliwości, co wiąże się z poczuciem 
bezsensu życia);

4. stadium zachowania obronnego, które może mieć dwojaki charak-
ter; mogą pojawić się tzw. zachowania zdrowe i zachowania neurotyczne; 
w pierwszym przypadku to na przykład chęć walki z niepełnosprawnością 
i umiejętność cieszenia się z dokonań; druga forma to stosowanie mechani-
zmów obronnych związanych z niedopuszczaniem myśli o problemie zdro-
wotnym;

5. stadium końcowego przystosowania, podczas którego człowiek za czyna 
akceptować swoją niepełnosprawność i uważać za jedną z własnych cech16.

Przebieg poszczególnych etapów zależeć może od osobowości osoby 
niepełnosprawnej oraz jej sytuacji indywidualnej i społecznej. Możliwe, że 
niektóre fazy nie wystąpią wcale lub będą miały dłuższy czy intensywniej-
szy przebieg.

Wśród istotnych konsekwencji utraty sprawności wyróżnia się między 
innymi skutki w wymiarze społecznym. Odczuwanie braku akceptacji ze 
strony najbliższego otoczenia może powodować zaniżenie samooceny osób 
z niepełnosprawnością17. Niekorzystnie na ich kondycję psychiczną wpływa 
także brak możliwości pełnienia dotychczasowych ról społecznych.

BON i Biblioteka Uniwersytecka UJK
Studenci z niepełnosprawnością, która uniemożliwia samodzielne spo-

rządzanie notatek, mogą nieodpłatnie wypożyczać w Biurze Osób Nie-
pełnosprawnych (BON) dyktafony, zaś osoby niedowidzące na podobnych 
zasadach mogą skorzystać z małych powiększalników elektronicznych. 
Studenci niewidomi mogą także wziąć udział w kursie orientacji w prze-
strzeni.

W czytelniach wydziałowych oraz czytelni Biblioteki Uniwersyteckiej 
UJK znajdują się kserokopiarki do dyspozycji studentów, którzy z powodu 
niepełnej sprawności muszą kserować notatki. Korzystanie z tej usługi 
powinno być poprzedzone kontaktem z BON, gdzie można uzyskać sto-
sowny dokument upoważniający do bezpłatnego kopiowania niezbędnych 

 16 Zob . H . Larkowa, Reakcje na utratę sprawności, [w:] H . Larkowa, Człowiek niepełnosprawny: 
problemy psychologiczne, Warszawa 1987, s . 57–59 .

 17 Zob . H . Larkowa, Zachowanie się człowieka w trudnych sytuacjach powstania niepełnospraw‑
ności i czynniki je determinujące, [w:] H . Larkowa, Człowiek niepełnosprawny: problemy psy‑
chologiczne, dz . cyt ., s . 77–78 .
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do nauki materiałów. Do dyspozycji studentów niewidomych lub ociem-
niałych pozostaje również tyfloinformatyk, który dostosowuje materiały 
dydaktyczne do ich potrzeb. Otworem stoi także Akademicka Biblioteka 
Cyfrowa.

2 .1 . Nauczyciele akademiccy i ich postawy

Wielu nauczycieli akademickich dobrze zna i rozumie swoje prawa i obo-
wiązki wobec osób z niepełnosprawnością (są takie same jak wobec osób 
sprawnych). Mimo to wiele osób kieruje się intuicją. Najczęstsze formy 
wsparcia osób niepełnosprawnych to: indywidualne terminy konsultacji, 
kontakt mailowy, e -learning, zgoda na korzystanie z urządzeń audiowizu-
alnych, dostosowanie formy zaliczenia do możliwości studenta niepełno-
sprawnego. Niektórzy nauczyciele zwracają też uwagę, czy w budynkach 
funkcjonują istniejące ułatwienia dla osób niepełnosprawnych – w salach 
wykładowych, w korytarzach, w toaletach czy windach.

Badający sytuację osób niepełnosprawnych i ich kondycję psychiczną 
Janusz Kirenko18 zauważył, że osoby z niepełnosprawnością nierzadko rezy-
gnują z życiowych celów na rzecz codziennej wegetacji. Zdarza się też, że 
ludzie z ograniczoną sprawnością czują się samotni i wyobcowani. Bywa, że 
zamykają się w sobie, co powoduje powstawanie barier komunikacyjnych. 
Podobnie dzieje się z ich rodzinami.

W pracę na rzecz osób z niepełnosprawnościami zaangażował się Instytut 
Filologii Polskiej UJK w Kielcach. W celu poszerzania wiedzy o  rodza-
jach niesprawności oraz o różnorodnym charakterze trudności 3 kwietnia 
2014 roku IFP razem z Uniwersyteckim Centrum Wsparcia i Rehabilitacji 
oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Autyzmem „Otwórzmy Świat” zor-
ganizowało spotkanie pod nazwą Uniwersytet przyjazny każdemu w ramach 
Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Spotkanie miało charakter dnia 
otwartego i było skierowane do rodziców, którzy wychowują dzieci z auty-
zmem i zaburzeniami pokrewnymi, władz uczelni, pracowników nauko-
wych wszystkich wydziałów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 
specjalistów, którzy spotykają się na co dzień z osobami, u których wystą-
piły zaburzenia na tle neurologicznym, oraz do młodzieży szkół średnich 
i studentów, aby wiedzieli, na czym polegają autyzm i zaburzenia pokrewne, 
a także do wszystkich zainteresowanych tą tematyką. Celem dnia otwartego, 

 18 Por . J . Kirenko, Indywidualna i społeczna percepcja…, dz . cyt .
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który ma charakter cykliczny, jest dążenie do integracji osób niepełnospraw-
nych ze sprawnymi oraz przeciwdziałanie objawom dyskryminacji osób 
z niepełnosprawnością i ich rodzin, zminimalizowanie izolacji społecznej19.

W IFP organizowane są konferencje poświęcone problemom osób niepeł-
nosprawnych, osób z dysfunkcjami. W listopadzie 2013 roku odbyła się sesja 
Ściany między nami… Zakłócenia w komunikacji międzyludzkiej (5–6 listo-
pada) oraz konferencja dla doktorantów i studentów Oddzieleni… problemy 
w komunikacji międzyludzkiej (6–7 listopada). W kwietniu 2015 roku IFP, 
Kieleckie Towarzystwo Naukowe i Oddział Towarzystwa Miłośników Języka 
Polskiego w Kielcach przygotowali interdyscyplinarną konferencję Człowiek – 
istota mówiąca dla naukowców (22–23 kwietnia) oraz Jak to dobrze powie‑
dzieć. Różnorodne aspekty komunikacji (24 kwietnia) dla doktorantów i stu-
dentów. Integralną częścią sesji były warsztaty i szkolenia dotyczące pracy 
z osobami potrzebującymi pomocy czy terapii.

2 .2 . Ankietyzacja w IFP

W styczniu 2015 roku przygotowana została oferta kształcenia dla niesłyszą-
cych kandydatów na studia przełożona na język migowy. W lutym 2015 roku 
przeprowadzono ankietę20 składającą się z ośmiu pytań, której celem było 
zgromadzenie informacji na temat świadomości praw i obowiązków nauczy-
cieli akademickich w zetknięciu się z określonym typem dysfunkcji czy trud-
ności studentów. Choć uczestnictwo nie było anonimowe i obowiązkowe, 
większość naukowców zainteresowała się nią. Poniżej lista pytań, liczba 
odpowiedzi oraz ich charakter (treść).

 19 W spotkaniu wzięli udział: prorektor ds . dydaktycznych i studenckich dr hab . Janusz Król, 
prof . UJK, dyrektor IFP dr hab . Piotr Zbróg, prof . UJK, pracownicy Uniwersyteckiego 
Centrum Wsparcia i Rehabilitacji: pełnomocnik rektora ds . studentów niepełnospraw‑
nych dr Mirosław Rutkowski, pracownik Biura ds . Osób Niepełnosprawnych mgr Agata 
Słomkiewicz . Wykłady wygłosili: dr Ewa Boksa i dr hab . Andrzej Kominek, prof . UJK . 
Pomysłodawczynią Dnia Otwartego była Aleksandra Kasprzyk, studentka i wolonta‑
riuszka Stowarzyszenia „Otwórzmy Świat”  . Owocem współpracy IFP i Stowarzyszenia 
była wspólna publikacja . Teksty nagrodzone w konkursie współorganizowanym przez 
Instytut Filologii Polskiej: Klaudia Skrzypczyńska (studentka II roku II stopnia filologii pol‑
skiej), W głowie młodego autysty, [w:] Światu potrzeba umysłów różnego rodzaju. Opowieści 
o ludziach z autyzmem, red . A . Kasprzyk, A . Kominek, Kraków 2014, s . 141–149; Karolina 
Proboszcz (studentka III roku I stopnia filologii polskiej), Dzieci brata Anhellego, [w:] Światu 
potrzeba umysłów różnego rodzaju…, dz . cyt ., s . 155–166 .

 20 Ankietę przygotował i przeprowadził dr hab . Roman Starz, kierownik Zakładu Edukacji 
Polonistycznej IFP UJK w Kielcach .
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1. Nie mam kontaktu ze studentami niepełnosprawnymi, ale bardzo 
dobrze znam prawa i obowiązki (0 odpowiedzi).

2. Nie mam kontaktu z takimi studentami i słabo znam prawa i obo-
wiązki (2 odpowiedzi).

3. Nie mam kontaktu z takimi studentami i nie znam praw i obowiąz-
ków (0 odpowiedzi).

4. Znam bardzo dobrze i wspomagam studentów niepełnosprawnych 
(6 odpowiedzi).

5. Znam słabo, ale wspomagam studentów niepełnosprawnych (5 odpo-
wiedzi).

6. Nie znam, ale wspomagam studentów niepełnosprawnych (1 odpo-
wiedź).

7. Znam, ale traktuję wszystkich studentów jednakowo (2 odpowiedzi).
8. Nie znam i traktuję wszystkich studentów jednakowo (0 odpowiedzi).
Z ankiety wynika, że pracownicy w większości mają świadomość wagi 

problemu i wspierają studentów niepełnosprawnych. Wśród stosowanych 
metod i form pomocy pojawiły się: indywidualizacja pracy dydaktycz-
nej, przesyłanie materiałów dydaktycznych studentom niepełnospraw-
nym, e ‑learning, indywidualny tryb odbywania zajęć, kontakt mailowy, 
godziny i terminy konsultacji dostosowane do możliwości niepełnospraw-
nych studentów, dodatkowe konsultacje, zaliczenie w terminie dogodnym 
dla studenta, warunki zaliczenia dostosowane do możliwości (i samopo-
czucia) studenta, niewymagające stałej obecności na zajęciach (kontakty 
mailowe, prace i prezentacje w wersji elektronicznej), więcej czasu na zali-
czenie materiału, zmiana formy egzaminu (z pisemnej na ustną), przy-
gotowywanie testów wyboru, by technicznie ułatwić osobom niepełno-
sprawnym odpowiedź, zgoda na korzystanie z urządzeń audiowizualnych 
(dyktafon) w celu nagrywania zajęć, zgoda na korzystanie z laptopa w celu 
notowania, zainteresowanie sytuacją studentów niepełnosprawnych oraz 
oczekiwaną lub doświadczaną formą pomocy (np. sytuacją mieszkaniową 
studentów niepełnosprawnych i transportem na uczelnię), informowanie 
o instytucjach (np. uczelniane biuro ds. osób niepełnosprawnych) i formach 
pomocy (np. asystent osoby niepełnosprawnej) związanych z charakterem 
niepełnosprawności, wsparcie w konkretnych sytuacjach, zwracanie uwagi 
na dogodny dostęp do różnych miejsc osób z niepełnosprawnością (np. sale 
wykładowe, toalety, miejsca odbywania praktyk) i oświetlenie korytarzy, 
obserwacja, czy koledzy udzielają studentom niepełnosprawnym pomocy, 
zwracanie uwagi na akceptację grupy, jednakowe traktowanie studentów 
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niepełnosprawnych i pełnosprawnych w zakresie wiedzy wymaganej na 
zajęciach.

Z informacji, którymi dzielili się pracownicy, wynika ponadto, że jeden 
wykładowca zna podstawy języka migowego, jeden zamierza wziąć udział 
w kursie tego języka. Pracownicy zdają sobie również sprawę z tego, że nie-
pełnosprawność może nie być widoczna, może być nieujawniona, a student 
nie musi o swojej niepełnosprawności informować.

W IFP UJK propagowane są nowatorskie formy działania, których celem 
jest wspieranie procesu dydaktycznego, w tym tzw. dobrych praktyk, ze 
szczególnym uwzględnieniem osób ze specjalnymi potrzebami edukacyj-
nymi. Wszystkie wymienione działania świadczą o ścisłej łączności prowa-
dzonych działań i badań z ewaluacją procesu kształcenia, która uwzględnia 
otwartość na indywidualne potrzeby studentów, przełamywanie barier osób 
z niepełnosprawnościami oraz nieustanne wzbogacanie oferty edukacyjnej.

Dyrekcja i opiekunowie poszczególnych roczników z troską odnoszą 
się do potrzeb osób niepełnosprawnych i studentów w trudnej sytuacji 
życiowej.

Instytutowy opiekun praktyk dba o to, by uczestniczenie studentów nie-
pełnosprawnych w praktykach zawodowych nie wiązało się z trudnościami 
ani organizacyjnymi, ani merytorycznymi, ani zdrowotnymi. Samodzielność 
w wyborze miejsca praktyk pozwala poszukać takich firm czy instytucji, 
w których są stanowiska dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Często 
tego rodzaju praktyka może być też realizowana zdalnie, z domu. Jeśli cho-
dzi o instytucje publiczne, to wiele z nich ma udogodnienia dla osób z nie-
pełnosprawnością (np. podjazdy, szerokie windy, napisy brajlowskie, sygnały 
akustyczne).

Specjaliści przekonują, że najskuteczniejszą terapią dla ludzi z niepeł-
nosprawnością jest akceptacja ze strony najbliższego otoczenia. Istotne jest, 
aby między osobami zdrowymi i niepełnosprawnymi nie istniały żadne 
bariery21. W myśl Deklaracji Praw Osób Niepełnosprawnych osoby z trud-
nościami „niezależnie od pochodzenia, rodzaju i stopnia upośledzenia czy 
niezdolności mają te same fundamentalne prawa co ich współobywatele 
w tym samym wieku; pociąga to w pierwszym rzędzie i przede wszystkim 
prawo do cieszenia się godziwym, możliwie najnormalniejszym życiem”22. 

 21 Zob . J . Kirenko, Indywidualna i społeczna percepcja…, dz . cyt ., s . 24–26 .
 22 Niepełnosprawność: Wybrane problemy psychologiczne i ortopedagogiczne, pod red . W . Zeid‑

lera, Gdańsk 2007, s . 48 .
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Rzecz w tym, by wspierać osoby z niepełnosprawnością w każdej dziedzinie 
życia, także w ramach kształcenia uniwersyteckiego.

Seemingly without barriers . The situation of a student  
with a disability in real life university practice  
(theory and application)

In recent years, the situation of people with disabilities in Poland has been attract‑

ing ever ‑growing public attention . Changes in higher education influence university 

candidates and students with disabilities as well . Therefore, universities endeavor to 

become more and more sensitive to the needs of everyone, yet the theory does not 

always go hand in hand with practice . On one hand, schools run Disability Support 

Services, but on the other, preparing required documentation is still troublesome 

and may easily deter any people willing to volunteer as disabled person assistants . 

While necessary infrastructure is operational and functioning, there is still much to 

be done by the academics and the administration (for example: learning their rights 

and duties) . However, we notice gradually increasing awareness that disability does 

not have to be a restriction, and it should not definitely be an obstacle to students 

who want to study .

Keywords: disability, students, lecturers, cooperation, higher education

Pozornie bez barier . Student z niepełnosprawnością  
a uczelniana rzeczywistość (teoria i praktyka)

Od kilku lat w  Polsce zainteresowanie sytuacją osób niepełnosprawnych rośnie . 

Zmiany w szkolnictwie wyższym obejmują także kandydatów na studentów i stu‑

dentów z niepełnosprawnością . Uczelnie starają się otwierać na potrzeby wszyst‑

kich chętnych, niemniej teoria nie zawsze idzie w parze z praktyką . Działają biura 

ds . osób niepełnosprawnych, ale wypełnianie dokumentacji przez np . potencjalnego 

asystenta osoby niepełnosprawnej potrafi skutecznie zniechęcić do podejmowania 

współpracy . O ile też infrastruktura działa coraz lepiej, o tyle zarówno nauczyciele 

akademiccy, jak i administracja mają jeszcze wiele do zrobienia (np . znajomość praw 

i obowiązków) . Stopniowo zwiększa się jednak świadomość, że niepełnosprawność 

nie musi być ograniczeniem, także w dostępie do nauki na uczelni wyższej .

Słowa kluczowe: niepełnosprawność, studenci, wykładowcy, współpraca, 

szkolnictwo wyższe
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