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Rada Studentów  
z Niepełnosprawnością 
Politechniki Łódzkiej
Andrzej Jędraszek, Monika Świerska

Rada Studentów z Niepełno-
sprawnością to organizacja stu-
dencka zrzeszająca studentów 
niepełnosprawnych z Politechniki 
Łódzkiej, mająca na celu pomoc 
studentom z niepełnosprawno-
ściami w problemach, z którymi 
stykają się w życiu codziennym  
na uczelni. Oprócz członków zwy-
czajnych w naszym gronie znaj-
dują się również studenci pełno-
sprawni, którzy pełnią funkcję  
członków wspierających. Z roku 
na rok, Rada Studentów z Nie-
pełnosprawnością Politechniki 
Łódzkiej, rozwija się coraz pręż-
niej. Każdego roku uczestniczymy  
w licznych konferencjach oraz 
sami organizujemy różne przed-
sięwzięcia. RSN aktywnie działa 
na terenie Uczelni, dążąc do likwi-
dacji wszelkich barier. 

Działo się

Rok 2016 rozpoczęliśmy od 
udziału członków Rady Stu-
dentów z Niepełnosprawnością  
w V Kujawsko-Pomorskim Zlocie 
Studentów Niepełnosprawnych 
w Bydgoszczy, organizowanym 
przez Wyższą Szkołę Gospodarki. 
W lutym 2016 roku rozpoczęliśmy 
prace organizacyjne w związku  

z planowaną na kwiecień tego 
roku konferencją. Ustaliliśmy te-
mat  oraz wstępny ramowy plan 
konferencji. W dniach 11-13 marca 
2016 roku członkowie Rady ak-
tywnie uczestniczyli w IV Ogól-
nopolskiej Olimpiadzie Studentów 
Niepełnosprawnych o puchar JM 
Rektora Politechniki Częstochow-
skiej, gdzie zdobyliśmy kilka pu-
charów w dyscyplinach: piłkarzy-
ki, bowling, bilard oraz dart.

Najważniejszym przedsięwzię-
ciem, jakie zorganizowaliśmy  
w roku 2016, było II Ogólnopol-
skie Forum Studentów z Niepeł-
nosprawnościami. Odbyło się ono 
w dniach 15-17 kwietnia. Tematem 

konferencji były „Prawa Studen-
tów z Niepełnosprawnością”. Kon-
ferencja ta przyciągnęła uwagę 
licznej grupy studentów niepeł-
nosprawnych z różnych uczelni 
wyższych w Polsce. Wydarzenie 
to zorganizowaliśmy we współ-
pracy z Uniwersytetem Łódzkim 
oraz Uniwersytetem Medycznym 
w Łodzi. Jako miejsce prelekcji 
wybraliśmy nowopowstałą Fabry-
kę Inżynierów na kampusie A Po-
litechniki Łódzkiej. Podczas konfe-
rencji zorganizowaliśmy atrakcję 
dla uczestników w postaci wy-
cieczki szlakiem murali. Dobrą za-
bawę zapewniliśmy także podczas 
imprez integracyjnych.

F
o

t.
 A

gn
ie

sz
k

a 
K

an
ia

13



36

W ramach nagrody, za aktywne uczestnictwo  
w organizacji konferencji w dniach 6-8 maja 2016 
roku, odbył się wyjazd integracyjny członków RSN. 
Podczas weekendu uczestniczyliśmy w spływie kaja-
kowym, zorganizowanym we współpracy z MOSiRem 
w Sieradzu. Wspólnie spędzaliśmy czas w blasku ża-
rzącego się ogniska, poruszając sprawy z codzienne-
go życia, szukając wsparcia wśród przyjaciół. 

Kolejnymi konferencjami, w których uczestniczyli 
członkowie RSN, były: XIII Ogólnopolskie Spotkanie 
Studentów Niepełnosprawnych w Krakowie w dniach 
1-3 lipca,  II Ogólnopolskie Forum Przedsiębiorczości 
Studentów z Niepełnosprawnościami w Katowicach 
w dniach 14-16 października, a także V Ogólnopolska 
Konferencja Osób Niepełnosprawnych w Częstocho-
wie  w dniach 9-11 grudnia.

Osiągnieciem, którym możemy się pochwalić, była 
inicjatywa założenia Polskiego Stowarzyszenia Stu-
dentów i Absolwentów z Niepełnosprawnościami.  
W dniu 9 listopada 2016 roku członek naszej Rady - 
Filip Loba, wziął udział w konferencji organizowanej 
przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi pt. „Niepeł-
nosprawni na ryku pracy”, podczas której wygłosił 
przemówienie na temat: „Wielki projekt - Polskie Sto-
warzyszenie Studentów i Absolwentów z Niepełno-
sprawnościami”. Filip Loba jest jednym z założycieli 
oraz zasiada w zarządzie tego Stowarzyszenia. 

Nowy zarząd

Zmiany jakie przyniósł nam rok 2016 to również 
wybór nowego zarządu Rady Studentów z Niepełno-
sprawnością PŁ. Walne Zgromadzenie odbyło się 10 
listopada, podczas którego w trybie głosowania tajne-
go Przewodniczącym został Andrzej Jędraszek, Za-
stępcą Przewodniczącego – Dennis Brzeski, Skarbni-
kiem - Michał Kaźmierski oraz Sekretarzem i Prawą 
Ręką Przewodniczącego – Monika Świerska. Nowy 
Zarząd od razu zaczął działania zmierzające do po-
zyskania nowych członków, organizując spotkanie 
promocyjne, połączone z degustacją ciast zrobionych 
przez członków RSN. Ponadto zostały podjęte działa-
nia mające na celu organizację III Ogólnopolskiego 
Forum Studentów z Niepełnosprawnościami. Forum 
to odbędzie się w dniach 24-26 marca 2017 roku. Te-
matem konferencji będzie: „Zdobywaj cele – możli-
wości masz wiele”. Na chwilę obecną mamy wstęp-
nie potwierdzone uczestnictwo w prelekcjach kilku 
interesujących gości oraz zaplanowaną atrakcję, ale... 
niech pozostanie to tajemnicą.

Jak co roku, zorganizowaliśmy również roczne 
spotkanie podsumowujące dla Rady, na które zosta-
li zaproszeni studenci niepełnosprawni spoza Rady 
oraz Władze Uczelni i wydziałowi koordynatorzy ds. 

osób niepełnosprawnych. Spotkanie w świątecznym 
nastroju było okazją do rozmowy o poprawie życia 
studentów z niepełnosprawnościami oraz o likwida-
cji nadal istniejących problemów w infrastrukturze 
na uczelni.

W roku 2016 Rada przyjęła w swój poczet 8 no-
wych członków, a 3 następnych czeka na rozpatrze-
nie podania o przyjęcie. Działalność Rady z pewno-
ścią zaowocowała poprawą wizerunku studentów 
niepełnosprawnych na Politechnice Łódzkiej. Do 
najważniejszych osiągnięć Rady w tym roku można 
zaliczyć całkiem udaną współpracę ze studentami 
niepełnosprawnymi z Uniwersytetu Łódzkiego, pro-
mocję Rady Studentów z Niepełnosprawnością na 
arenie ogólnopolskiej oraz na terenie Uczelni. Po-
nadto możemy pochwalić się aktywnym wsparciem 
projektu Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Politech-
niki Łódzkiej, pisząc kolejne artykuły do czasopisma 

„Akademicki Informator Osób Niepełnosprawnych” 
(AION). 

Korzystając z okazji chcielibyśmy zachęcić wszyst-
kich studentów, zarówno niepełnosprawnych, jak  
i naszych pełnosprawnych kolegów, do zaangażo-
wania się w działalność Rady Studentów z Niepełno-
sprawnością PŁ.  


