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ABSOLWENT DRIVER

Kurs prawa jazdy dla studentów z orzeczoną niepełnosprawnością ruchową lub neurologiczną.
Dofinansowany kurs odbywa się w ramach porozumienia ze Stowarzyszeniem SPiNKa oraz
Fundacją BP PKO, która studentom PWr częściowo pokrywa koszty zdobycia prawa jazdy. O
specjalistyczne wyposażenie samochodu do nauki dba SPiNKa wraz z Przemysłowym Instytutem
Motoryzacji. Jesteśmy jedyną uczelnią, która w ten sposób daje studentom praktyczne narzędzie
ułatwiające znalezienie pracy po studiach i w sposób znaczny wpływające na samodzielność osób z
niepełnosprawnością.
O szczegółach programu informacji udziela Pani Agata Dancewicz: agata.dancewicz@pwr.edu.pl,
telefon: 713203649.

Rys. 1. Spotkanie podsumowujące program ABSOLWENT DRIVER

Akademiki

Politechnika Wrocławska posiada sieć domów akademickich ulokowanych w pobliżu uczelni, w tym
także przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przydział do pokoi
jednoosobowych, po uzyskaniu opinii Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych wydaje
Prorektor ds. Studenckich. Do wniosku o miejsce w domu studenckim należy dołączyć aktualne
orzeczenie oraz opinię od lekarza potwierdzającą stan zdrowia, który wskazywałby prawo do takiego
zamieszkiwania. Obecnie pokoje jednoosobowe znajdują się w akademikach: T-2, T-6, T-15 i T-19.
Więcej informacji znajdziesz na stronie: kliknij, a znajdziesz się na stronie akademików.

Czy wiesz, że w sytuacjach wyjątkowych istnieje możliwość zakwaterowania osoby
niepełnosprawnej wraz z opiekunem – asystentem osoby niepełnosprawnej? W przypadku złożenia
u Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych deklaracji o objęciu opieką studenta z
niepełnosprawnością, zakwaterowanie w domu akademickim może uzyskać student, który z uwagi
na obowiązujący regulamin w normalnym trybie takiego miejsca by nie uzyskał.
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Aktywny Samorząd - PFRON

Jako student z niepełnosprawnością możesz starać się o dofinansowanie na kształcenie. Warunkiem
jest posiadanie orzeczenia w stopniu co najmniej umiarkowanym. Wniosek można złożyć zarówno w
miejscu swojego stałego zamieszkania, jak i nauki. Placówka przyznająca świadczenie to Urząd
Powiatowy lub MOPS. Obszar, w którym możesz starać się o dofinansowanie to Moduł II projektu
Aktywny Samorząd. Jeśli chodzi o Wrocław, więcej informacji znajdziesz na stronie: kliknij, a
znajdziesz się na stronie MOPS Wrocław.

Dżamp

Wyjazdy „Dżamp” powstały jako inicjatywa Stowarzyszenia na rzecz równego dostępu do kształcenia
„Twoje nowe możliwości”. Dotychczas odbyło się dziesięć edycji letnich dziesięciodniowych
wyjazdów i 3 trzydniowe „Dżampy Weekendowe”. W obozach „Dżamp” mogą brać udział studenci z
orzeczoną niepełnosprawnością. W wyjątkowych wypadkach studenci z orzeczoną
niepełnosprawnością w stopniu znacznym, wymagający stałej opieki, mogą uzyskać zgodę na
wyjazd z asystentem. Obóz ma charakter szkoleniowo-integracyjny. Po więcej informacji
zapraszamy na: kliknij, a znajdziesz się na stronie Dżampa.

Egzamin

Student niepełnosprawny może zaliczyć egzamin inaczej niż ustalił prowadzący (zaliczenie pisemne,
ustne, elektroniczne lub w inny sposób). W tym celu należy złożyć podanie do dziekana (patrz
paragraf 15, punkt 11 Regulaminu Studiów Wyższych na Politechnice Wrocławskiej).
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Czy wiesz, że Regulamin to lektura obowiązkowa dla każdego studenta? Znajdują się w nim
wszystkie niezbędne informacje dotyczące przebiegu nauki (m.in. organizacja roku akademickiego,
przedmioty, kursy i grupy kursów oraz program kształcenia, program i plan studiów). W dokumencie
zawarte są też udogodnienia na temat zaliczeń i egzaminów dla studentów z niepełnosprawnością.
Regulamin to także zbiór praw i obowiązków każdego studenta. Kliknij, a zostaniesz przekierowany
do regulaminu studiów.

Fundacja Rozwoju Politechniki Wrocławskiej

Fundacja Rozwoju Politechniki Wrocławskiej została założona 17 maja 1993 roku. Już od prawie 15
lat przyznaje stypendia niepełnosprawnym studentom, którzy uzyskują wysokie średnie ocen z
zaliczeń w semestrze zimowym danego roku akademickiego. Środki finansowe na to stypendium
pochodzą głównie z aukcji prowadzonych podczas corocznych Karnawałowych Balów
Charytatywnych Politechniki Wrocławskiej oraz z wpłat od wielu darczyńców, wspierających ten
program stypendialny. Po więcej informacji zapraszamy na: kliknij, a znajdziesz się na stronie
Fundacji.

Indywidualny tok studiów

 Czy wiesz, że będąc studentem z niepełnosprawnością możesz ubiegać się o indywidualny tok
studiów? Zasady i warunki indywidualnego toku studiów powinny być ogłoszone na stronie
internetowej wydziału miesiąc przed rozpoczęciem semestru. Dziekan określa indywidualizację
kursów po konsultacji z Tobą. Podstawa prawna to paragraf 11, punkt 11 Regulaminu Studiów
Wyższych na PWr. Kliknij, a zostaniesz przekierowany do regulaminu studiów.

Kolokwia

Jako student z niepełnosprawnością masz prawo składać wniosek do dziekana o zaliczenie zajęć w
trybie indywidualnym. Podstawa prawna to paragraf 14, punkt 18 Regulaminu Studiów Wyższych na
PWr. Kliknij, a zostaniesz przekierowany do regulaminu studiów.
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Komunikacja miejska we Wrocławiu

Czy wiesz, że będąc studentem z niepełnosprawnością masz do ukończenia 25. roku życia
uprawnienie do bezpłatnych przejazdów wszystkimi środkami transportu miejskiego? Wystarczy, że
masz ze sobą ważną legitymację studencką i legitymację o stopniu niepełnosprawności (lub
orzeczenie). Więcej informacji o aktualnych zniżkach znajdziesz na stronie MPK.

Rys. 2. Przystanek Plac Grunwaldzki we Wrocławiu

Konferencje

Czy wiesz, że będąc członkiem Studenckiego Klubu SKOK masz szansę wyjazdu na konferencje
o różnorodnej tematyce naukowej i społecznej? Dodatkowo Twoja prelekcja ma szansę na ukazanie
się w materiałach pokonferencyjnych oraz możesz uzyskać za nią punkty do wniosku o stypendium
Rektora. Informacje o zapisach są zawsze ogłaszane na fanpage SKOK.

Fanpage: kliknij, a znajdziesz się na fanpage SKOK-u.

https://www.wroclaw.pl/uprawnienia-do-ulg
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Rys. 3. Ogólnopolskie Spotkanie Osób z Niepełnosprawnością, Kraków 2017

Laboratorium Tyfloinformatyczne

W Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej (bud. D-21) mieści się Laboratorium
Tyfloinformatyczne - największe specjalistyczne laboratorium stworzone z myślą o aktywnych
edukacyjnie i zawodowo osobach z niepełnosprawnościami. Tyflolab wyposażony jest w
specjalistyczny sprzęt, z którego mogą korzystać studenci. Dostępna dla wszystkich studentów PWr
część integracyjna może stanowić miejsce do nauki, pracy oraz realizacji zadań i projektów.



Rys. 4. Laboratorium Tyfloinformatyczne na Politechnice Wrocławskiej

Czy wiesz, że Pracownia Integracyjna (pokój 004 w D-21) działa we wszystkie dni robocze i
może stanowić alternatywę dla Strefy Otwartej Nauki - tu można popracować, pouczyć się,
posiedzieć w spokoju. Znajduje się tam najnowszy sprzęt z szybkim internetem.

Ogólnopolska Olimpiada Osób z Niepełnosprawnością

Organizowana co roku na Politechnice Częstochowskiej Olimpiada jest jedynym takim wydarzeniem
w Polsce. Odbywa się zawsze na wiosnę i biorą w niej udział osoby z całej Polski. W roku 2017
rekordowo była to liczba 73 osób z 17 uczelni. Studenckiemu Klubowi SKOK udało wywalczyć się 3
puchary. Dyscypliny obecne na Olimpiadzie to m.in. pływanie, tenis stołowy, piłkarzyki, kręgle, dart,
siatkówka. Zapisy są zawsze ogłaszane na naszym fanpage (patrz: Studencki Klub SKOK).



Rys. 5. Reprezentacja Politechniki Wrocławskiej na Olimpiadzie, kwiecień 2017

Osobisty asystent edukacyjny

Czy wiesz, że od kilku lat studenci z niepełnosprawnością mogą korzystać z pomocy asystenta
edukacyjnego osoby niepełnosprawnej?

Funkcji takiego asystenta podejmują się zwykle koleżanki lub koledzy studenta, który z uwagi na
stopień niepełnosprawności wymaga wsparcia zarówno w sferze bytowej, jak i w procesie
dydaktycznym. Studenci – asystenci osoby niepełnosprawnej – podpisują w tym zakresie umowę z
Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych i otrzymują z tego tytułu odpowiednie
honorarium. Więcej informacji znajdziesz na: kliknij, a znajdziesz się na stronie SWON.

http://swon.pl/index.php/oferowane-wsparcie
http://swon.pl/index.php/oferowane-wsparcie
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Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

Od 2005 roku na Politechnice działa Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych mgr inż.
Jerzy Borowiec. Sprawuje On nadzór nad Samodzielną Sekcją ds. Wsparcia Osób z
Niepełnosprawnością (SWON). Kliknij, a znajdziesz się na stronie SWON.

Wesprze Cię on we wszystkich sprawach, które dotyczą Ciebie i Twojej niepełnosprawności w
procesie edukacji. Dyżuruje w pokoju 1.09 w budynku C-13. Godziny dyżurów to: poniedziałek 7.30 -
9.00 i piątek 14.30 - 15.30. 
W sprawach nagłych możesz nawiązać z nim kontakt za pośrednictwem SWON. Telefon:
713204320 lub mailowo: pomoc.n@pwr.edu.pl

Rys. 6. Od lewej Prorektor ds. Studenckich dr inż. Jacek Lamperski oraz Pełnomocnik Rektora ds.
Osób Niepełnosprawnych mgr inż. Jerzy Borowiec

Pełnomocnik Zarządu ds. Studentów 

z Niepełnosprawnością

W kwietniu 2017 roku przy Zarządzie Parlamentu Studentów została utworzona funkcja
Pełnomocnika Zarządu ds. Studentów z Niepełnosprawnością, którego zadaniem jest dbanie i
reprezentowanie ich interesów w środowisku studenckim. Obecnie funkcję tą pełni Anna
Zgrzebnicka. Kontakt: anna.zgrzebnicka@pwr.edu.pl

http://swon.pl/
http://swon.pl/
http://swon.pl/
tel:713204320
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PKP

Jeśli posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności, Ty i Twój opiekun macie prawo skorzystać z
różnorakich zniżek. Zostały one zebrane w poniższej tabeli i odnoszą się do cen w drugiej klasie.
Poniższa tabela przedstawia stawki na styczeń 2018 roku.

Osoba uprawniona Potrzebne dokumenty Zniżka

Student niepełnosprawny (do 26. roku życia tylko
w przejazdach z/do szkoły lub lekarza/placówki
rehabilitacyjnej)

Legitymacja studencka i legitymacja o
stopniu niepełnosprawności

78%

Opiekun osoby niewidomej (opiekun musi mieć co
najmniej 13 lat lub pies przewodnik, tylko w
przejazdach z/do szkoły lub lekarza/placówki
rehabilitacyjnej)

Takie same jak osoba niewidoma 78%

Student niepełnosprawny niewidomy (przejazdy
regionalne)

Legitymacja studencka i legitymacja o
stopniu niepełnosprawności lub
legitymacja Polskiego Związku
Niewidomych

93%

Opiekun osoby niewidomej (tylko przejazdy
regionalne, opiekun musi mieć co najmniej 13 lat
lub pies przewodnik)

Takie same jak osoba niewidoma 98%

Rys. 7. Dworzec Główny PKP we Wrocławiu

PKS

Studentom z niepełnosprawnością do 26 roku życia przysługuje 78% zniżki w drugiej klasie. Przy
zakupie/kontroli biletu należy okazać legitymację studencką oraz legitymację o stopniu
niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie.



Pomoc materialna

Studenci Politechniki Wrocławskiej mogą starać się - po spełnieniu określonych warunków - o
różnego rodzaju stypendia. Studenci z niepełnosprawnością, oprócz identycznych jak dla wszystkich
studentów uprawnień do otrzymania stypendium socjalnego lub naukowego, mają prawo do
ustawowego stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych. Jest ono niezależne od dochodu,
wystarczy posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Wysokość tego stypendium jest
uzależniona od orzeczonego stopnia niepełnosprawności i ogłaszana w piśmie okólnym Rektora.
Wnioski należy składać do pokoju 1.09 w C-13. Stawki na rok akademicki 2017/2018 przedstawia
poniższa tabela.

Stopień niepełnosprawności Kwota stypendium

lekki 350

umiarkowany 450

znaczny 600

Czy wiesz, że w sytuacjach wyjątkowych studenci mają prawo do losowej zapomogi finansowej z
funduszu pomocy materialnej dla studentów? Pamiętaj, że studentom z niepełnosprawnością
przysługują również wszystkie pozostałe stypendia. Przyjmowanie stypendium specjalnego nie wiąże
się z ograniczeniami w uzyskaniu wszystkich pozostałych form wsparcia finansowego. Potrzebne
dokumenty i regulamin znajdziesz na: kliknij, a znajdziesz się na stronie pomocy materialnej.

Poradnia Psychologiczna

W trudnych sytuacjach każdy student i doktorant może liczyć na profesjonalną pomoc zatrudnionych
w uczelni psychologów i psychoterapeutów. Wystarczy mailowo umówić się na spotkanie z jednym
ze specjalistów, a na pewno zapewnioze zostaną komfortowe warunki rozmowy i pełna dyskrecja.
Poradnia znajduje się na terenie akademika T-22 przy ul. Wróblewskiego 25, pok. 6.1,6.2,6.3, 6.4.
Kliknij, a znajdziesz się na stronie Poradni Psychologicznej.
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Czy wiesz że, w każdej sprawie można zwrócić się po pomoc i radę do Pełnomocnika Rektora
ds. Osób Niepełnosprawnych oraz pracowników Sekcji ds. Wsparcia ON., których znajdziecie w bud.
C-13, pok. 1.09. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Kliknij, a znajdziesz się na
stronie SWON.

Prorektor ds. Studenckich

Na naszej uczelni funkcję Prorektora ds. Studenckich pełni dr inż. Jacek Lamperski. Wraz z
Pełnomocnikiem zajmuje się międy innymi sprawami dotyczącymi studentów z niepełnosprawnością,
a także działalnością społeczną i kulturową oraz koordynuje studencką działalność naukową.
Prorektor urzęduje w budynku A-1 pokój 121. Więcej informacji znajdziesz na: kliknij, a znajdziesz
się na stronie Prorektora ds. Studenckich.

Studencki Klub SKOK

Rys. 8. Logo Studenckiego Klubu SKOK

"SKOK, jeden mały skok wystarczy by przeskoczyć barierę, a z nami przeskoczysz każdą."

Na Politechnice Wrocławskiej działa organizacja Studencki Klub SKOK, która pomaga osobom z
niepełnosprawnością. Członkowie Klubu realizują misję: “Na naszych skrzydłach wzlecimy ku
niebiosom i nic nie stanie nam na drodze.”

Cele SKOK-u to m.in.:

działania promujące uczelnię i reprezentowanie niepełnosprawnych studentów na forum
ogólnouczelnianym,
organizacja różnego rodzaju imprez i wydarzeń, czyli szeroko rozumiana integracja,
organizacja szkoleń,
współpraca z innymi podmiotami działającymi na Politechnice Wrocławskiej (Sekcją ds.
Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością, Samorządem Studenckim, Kołami Naukowymi) i
podmiotami pozauczelnianymi (Fundacja Aktywizacja, Fundacja Eudajmonia, Stowarzyszenie
„Twoje nowe możliwości” (TNM)).

http://www.swon.pwr.edu.pl/
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Kto może dołączyć: każdy student i doktorant PWr

Kontakt: skok.pwr@gmail.com

Strona: www.skok.pwr.edu.pl

Fanpage: kliknij, a znajdziesz się na fanpage SKOK-u

Użyczanie specjalistycznego sprzętu

Jeśli Twój laptop znalazł się w serwisie lub potrzebujesz specjalistycznego sprzętu wspomagającego
Twój proces nauki, masz możliwość uzyskania go poprzez Samodzielną Sekcję ds. Wsparcia Osób z
Niepełnosprawnością. Aby wypożyczyć sprzęt należy:

pobrać i uzupełnić wniosek o użyczenie sprzętu po konsultacji z Panem Markiem Tankielunem
(Laboratorium Tyfloinformatyczne, bud. D-21, pok. 005) dotyczącej wyboru
najodpowiedniejszego modelu urządzenia,
podpisany wniosek złożyć w Biurze SWON (bud. C-13, pok. 1.09),
po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Pełnomocnika Rektora ds. Osób z
Niepełnosprawnością sporządzana jest Umowa na użyczenie sprzętu, którą podpisuje się w
Biurze SWON,
z podpisaną Umową należy zgłosić się do p. Marka Tankieluna w celu odbioru sprzętu.

Więcej na: kliknij, a znajdziesz się na stronie SWON.

Zapisy ogólnouczelniane - WF

Doktoranci oraz studenci z niepełnosprawnością (wymagane orzeczenie lekarskie) mogą zapisywać
się na zajęcia sportowe poza kolejnością. Zapisy odbywają się w Studium WF i Sportu, ul.
Chełmońskiego 16: niepełnosprawni w pokoju nr 16, doktoranci w pokoju nr 7. W wyjątkowych
przypadkach możliwy będzie wpis drogą poczty elektronicznej na adres: sek.swfis@pwr.edu.pl (z
podanym kodem zajęć odczytanym w Aktualnym katalogu zapisowym AKZ oraz telefonem
kontaktowym). Należy również załączyć zeskanowaną legitymację doktorancką lub studencką, a w
przypadku osób z niepełnosprawnością dodatkowo orzeczenie o niepełnosprawności. Dla studentów
z niepełnosprawnością przewidziano specjalną ofertę, w skład której wchodzą m.in. kursy pływania,
brydża, kulturystyki-korekcji, zdrowe plecy. Terminy zapisów ogłaszane są na stronie: kliknij, a
znajdziesz się na stronie AKZ.

Czy wiesz, że Studium WF-u i Sportu PWr organizuje przy współpracy ze SWON dodatkowe,
godzinne zajęcia z pływania na basenie GEM? Aby przyjść, wystarczy napisać e-maila do
Prowadzącego. Kiedy? Wystarczy śledzić fanpage SKOK-u: kliknij, a znajdziesz się na fanpage
SKOK-u.
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Zapisy ogólnouczelniane – języki obce

Studenci z niepełnosprawnością mogą zapisywać się na lektoraty przed zapisami w bud. H4 s.105.
Warunkiem zapisu jest przedłożenie kopii legitymacji studenckiej oraz orzeczenia o
niepełnosprawności. W wyjątkowych przypadkach możliwy będzie wpis drogą elektroniczną (ze
skanami obu dokumentów, podanym kodem zajęć odczytanym z Aktualnego Katalogu Zapisowego
AKZ oraz telefonem kontaktowym). Terminy zapisów ogłaszane są na stronie: kliknij, a znajdziesz
się na stronie AKZ.

Czy wiesz, że dzięki SWON masz okazję skorzystać z dodatkowych zajęć indywidualnych z
języka obcego? Szczegóły na: kliknij, aby znaleźć się na dodatkowych lekcjach języków obcych.

Zapisy wydziałowe

Mimo, iż w Regulaminie Studiów na Politechnice Wrocławskiej nie ma zapisu o wcześniejszych
zapisach wydziałowych, przyjęło się praktykować je jako “dobrą tradycję”. Wydziały, które udało nam
się potwierdzić to W-4, W-5, W-8, W-10, W-11, W-13. Każdy wydział realizuje to w inny sposób. Jeśli
masz potrzebę wcześniejszych zapisów ze względu na swój stan zdrowia, skontaktuj się ze swoim
dziekanatem. Również w wyjątkowych przypadkach, dziekan może dokonać zmian listy kursów/grup
kursów, na które student jest zapisany. Wniosek składa się po uzyskaniu wpisu na semestr (patrz
paragraf 11, punkt 16 Regulaminu Studiów Wyższych na PWr). Kliknij, a zostaniesz przekierowany
do regulaminu studiów.

Czy wiesz, że jako student z niepełnosprawnością masz prawo wejść do dziekanatu bez kolejki?
Karteczka z taką adnotacją powinna wisieć też przed każdym takim pomieszczeniem.
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