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1. PEŁNOMOCNIK DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Dla potrzeb studentów z niepełnosprawnością dnia 4 listopada 2013 roku  

w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach został powołany Pełnomocnik  

ds. Osób Niepełnosprawnych. Zadaniem Pełnomocnika jest zapewnienie osobom  

z niepełnosprawnością równego dostępu do oferty dydaktycznej Uczelni a także stworzenie 

studentom warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia. We współpracy z innymi 

pracownikami oraz środowiskiem studentów Pełnomocnik zajmuje się rozpoznawaniem 

potrzeb i problemów osób z niepełnosprawnością zapewniając im pomoc  

w ich rozwiązywaniu.  

 

Wsparcie Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych skierowane jest do studentów:  

a)  z niepełnosprawnością, którzy posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 

bądź dokument równoważny; 

b) przewlekle chorujących nieposiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 

których sytuacja zdrowotna jest potwierdzona dokumentacją medyczną (np. opinia 

psychologiczna, potwierdzenie udziału w psychoterapii, zaświadczenie o dysleksji uzyskane 

po ukończeniu 16 roku życia); 

c)  u których niespodziewana choroba lub wypadek losowy powodują czasową niezdolność 

do uczestnictwa w zajęciach, a okoliczności te potwierdza przedłożona dokumentacja 

specjalistyczna.    

Zapraszamy do podjęcia kontaktu przez kandydatów oraz studentów, którzy chcą: 

 uzyskać informacje o rodzajach wsparcia osób z niepełnosprawnością; 

 porozmawiać o wpływie swojej sytuacji zdrowotnej na proces studiowania; 

 skorzystać z indywidualnych rozwiązań mających na celu wyrównanie szans na studiach; 

 z pomocą podjąć współpracę z wykładowcami bądź innymi pracownikami  

Uczelni w celu uwzględnienia przez nich swoich potrzeb wynikających z kondycji 

zdrowotnej. 

 

2. OFERTA 

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach świadczy szereg usług studentom  

z niepełnosprawnością oraz wspiera ich w procesie wyrównywania szans w dostępie do oferty 

akademickiej.  
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Warunkiem otrzymania wsparcia jest występowanie zależności pomiędzy 

niepełnosprawnością a trudnościami w realizacji programu studiów. Szanując niezależność 

osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych oraz ich prawa, pomoc udzielana  

jest wyłącznie osobom, które zgłoszą się do Pełnomocnika z aktualnym orzeczeniem  

o niepełnosprawności lub zaświadczeniem o stanie zdrowia. Zaoferowane wsparcie zostanie 

dostosowane do indywidualnych potrzeb studenta, po wcześniejszym przeanalizowaniu 

przedstawionych przez niego informacji.   

 

Formy wsparcia: 

a) adaptacja zajęć: 

 możliwość nagrywania zajęć oraz wykładów; 

 możliwość otrzymywania materiałów dydaktycznych od wykładowców; 

 możliwość przyznania studentom z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym limitu bezpłatnego korzystania z usług 

kserograficznych oraz serwisowych i komputerowych. 

b) adaptacja zaliczeń i egzaminów: 

 wydłużenie czasu ich trwania; 

 możliwość rozłożenia egzaminów w trakcie sesji egzaminacyjnej; 

 możliwość otrzymywania arkuszy egzaminacyjnych i zaliczeniowych w powiększonej 

czcionce. 

c) adaptacja toku studiowania: 

 przyznanie Indywidualnej Organizacji Studiów. 

d) możliwość dodatkowych, indywidualnych zajęć uzupełniających z języka angielskiego 

oraz polskiego; 

e) możliwość przyznania usługi asystenta osoby niepełnosprawnej; 

f) możliwość wypożyczenia sprzętu np. dyktafonu; 

g) pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów osób z niepełnosprawnością. 

 
3. POMOC FINANSOWA 

 
a) Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych 

Przysługują one studentom posiadającym orzeczony stopień niepełnosprawności.  

Mogą ubiegać się o nie słuchacze studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.  
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Uwaga: Wnioski o stypendium należy składać w terminie do 31 października w semestrze 

zimowym lub do ostatniego dnia marca w semestrze letnim. 

b) Pozostałe formy pomocy materialnej 

Studenci z niepełnosprawnością, tak jak wszyscy studenci SWSM, mogą ubiegać się 

również o inne formy pomocy materialnej w postaci: 

 stypendium socjalnego; 

 stypendium rektora dla najlepszych studentów; 

 stypendium ministra za wybitne osiągnięcia; 

 zapomogi. 

 
c) Uczelnia informuje o możliwościach pozyskiwania pomocy oferowanej przez inne 

instytucje np. Program AKTYWNY SAMORZĄD realizowany przez Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), którego celem jest wyrównanie 

szans w zdobyciu wykształcenia przez osoby z niepełnosprawnością.  

    W ramach tego programu można pozyskać: 

 dofinansowanie kosztów nauki (pokrycie czesnego) w okresie studiów (Moduł II 

programu); 

 dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, urządzeń 

lektorskich, sprzętu brajlowskiego, zakupu elektrycznego wózka inwalidzkiego, 

odpowiedniego wyposażenia samochodu dla osób z uszkodzonym narządem ruchu,  

a także kursu na prawo jazdy kat. B. 

 

4. BIBLIOTEKA 

Studenci posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności posiadają zwiększony 

limit oraz okres wypożyczeń wynoszący: 

a) 3 książki na okres 4 tygodni; 

b) 1 czasopisma na okres 4 tygodni. 
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Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych 

pelnomocnik.niepelnosprawnych@swsm.pl 

tel.: 788 847 232 

fax: (32) 207 30 74 

 

Uprzejmie informujemy o możliwości spotkania po wcześniejszym kontakcie telefonicznym 

lub mailowym. 

 

Do każdego problemu zapewniamy indywidualne podejście i bezwzględną poufność 

przekazywanych nam informacji. 
 

Strona internetowa: http://www.swsm.pl/strefa-studenta/niepelnosprawni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


