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XI Konferencja  
‚‚Pełno(s)prawny  
Student” 
Magdalena Lubaś

Po raz kolejny konferencja, 
organizowana przez Fundację 
Instytut Rozwoju Regionalnego, 
we współpracy z Urzędem Mia-
sta Krakowa, zgromadziła liczne 
grono słuchaczy, którzy przyby-
li z całej Polski, aby dyskutować  
o uzyskaniu nowych możliwości 
pomocy studentom z niepełno-
sprawnością. Wśród zgromadzo-
nych obecni byli przedstawicie-
le uczelni wyższych, specjaliści, 
członkowie stowarzyszeń i fun-
dacji jak również osoby niezrze-
szone, ale żywo zainteresowane 
tematyką dostępności szkolnic-
twa wyższego dla osób z niepeł-
nosprawnością.

Z każdym rokiem wzrasta licz-
ba studentów z niepełnospraw-
nością na polskich uczelniach. 
Ta pozytywna zmiana niesie za 
sobą konieczność ciągłego udo-
skonalania systemów wspar-
cia oferowanych przez uczelnie 
wyższe oraz dostosowanie ich 
oferty do indywidualnych po-

trzeb tych osób. Duże znaczenie 
mają środki finansowe otrzymy-
wane z budżetu państwa, jaki-
mi mogą dysponować uczelnie.  
W związku ze zmianami planowa-
nymi przez Ministerstwo Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego w usta-
wie „Prawo o szkolnictwie wyż-
szym i nauce” cała konferencja 
została poświęcona właśnie tej 
tematyce.

W imieniu organizatorów 
słuchaczy powitał Aleksander 
Waszkielewicz, Prezes Fundacji 
Instytut Rozwoju Regionalnego  
i osoba prowadząca całą kon-
ferencję. Następnie głos zabrał 
Bogdan Dąsal, Pełnomocnik 
Prezydenta Miasta Krakowa ds. 
Osób Niepełnosprawnych oraz 
dr Krzysztof Kurowski z Biura 
Rzecznika Praw Obywatelskich. 

4
W dniu 14 listopada 2017 r. w Pałacu Krzysztofory w Krakowie odbyła się Konferencja 

„‚Pełno(s)prawny Student”, poświęcona zagadnieniom związanym z procesem kształcenia 
osób z niepełnosprawnością na poziomie szkolnictwa wyższego. W tym roku tematem 
przewodnim spotkania były nowe regulacje planowane przez Ministerstwo Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego.
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Słowo powitania skierował do 
zgromadzonych także Mariusz 
Zielonka – Zastępca Dyrekto-
ra Departamentu Budżetu i Fi-
nansów w Ministerstwie Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego.

XI Konferencja „Pełno(s)praw-
ny Student” połączyła w sobie 
formę wykładową i warsztatową. 
W pierwszej części uczestnicy zo-
stali zapoznani ze zmianami pla-
nowanymi przez Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
w ustawie „Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce” w kontekście 
zapisów dotyczących osób z nie-
pełnosprawnościami. Prezenta-
cję przygotowali i przedstawili 
Aleksander Waszkielewicz i dr 
Anna Rdest z Fundacji Instytut 
Rozwoju Regionalnego. Ta ja-
sna wykładnia pozwoliła punkt 

po punkcie poznać uczestni-
kom zmiany, jakie są planowane  
w nowelizacji wyżej wymienio-
nej ustawy, w porównaniu do 
obecnie obowiązujących zapisów. 

W drugiej prezentacji zostało 
przestawione stanowisko Ko-
misji ds. Wyrównywania Szans 
Edukacyjnych przy Konferencji 
Rektorów Akademickich Szkół 
Polskich, w sprawie propozycji 
regulacji dotyczących dotacji na 
wsparcie osób z niepełnospraw-
nościami. Wystąpienie zosta-

ło przygotowane i przedłożone 
przez profesor Janinę Filek - Pro-
rektor ds. Komunikacji i Współ-
pracy oraz Pełnomocnika Rekto-
ra ds. Osób Niepełnosprawnych 
Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie, a także przewodni-
czącą Komisji ds. Wyrównywania 
Szans Edukacyjnych przy KRASP. 

Po prezentacjach rozpoczął 
się panel dyskusyjny na temat 
przedstawionego materiału. Dzię-
ki obecności przedstawiciela Mi-
nisterstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, Mariusza Zielonki - Za-
stępcy Dyrektora Departamentu 
Budżetu i Finansów oraz jednego  
z siedmiu autorów nowelizacji 
ustawy, słuchacze mieli możliwość 
zadania wielu nurtujących pytań  
i uzyskania na nie możliwie szero-
kiej i wyczerpującej odpowiedzi. 

Obecnie panujący system nie 
jest doskonały, jednak należy 
pamiętać, że grono uczelni wyż-
szych w Polsce obejmuje jednost-
ki o bardzo zróżnicowanej specy-
fice, wielkości oraz potrzebach, 
mających bardzo odmienne pro-
blemy czy potrzeby. To powoduje, 
że bardzo trudno jest zapropono-
wać zmiany dobre dla wszystkich 
uczelni a przygotowanie noweli-
zacji ustawy o szkolnictwie wyż-
szym było niełatwym zadaniem. 
Warto również dodać, że wszyst-

kie zmiany proponowane przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego muszą przestrze-
gać obecnego systemu prawnego, 
co również narzuca pewne ogra-
niczenia. 

Dyskusja, która bez wątpienia 
była najbardziej wyczekiwanym 
momentem konferencji, stała się 

– chwilami dość burzliwym – cza-
sem wymiany argumentów i do-
świadczeń. Ostatecznie zostały 
wyciągnięte pozytywne wnioski 
oraz udało się przygotować sze-
reg dobrych postulatów. Na wiele 
pytań zadanych przez uczestni-
ków konferencji udało się zna-
leźć odpowiedź, wiele niejasnych  
i niezrozumiałych wcześniej 
kwestii zostało wytłumaczonych.  
Po raz kolejny Konferencja „Peł-
no(s)prawny Student” pomogła 
lepiej zrozumieć proponowane 
zmiany, wyjaśniła ich mecha-
nizmy, a przede wszystkim po-
zwoliła uczestnikom spotkania 
spojrzeć na nie z szerszej per-
spektywy. 

W drugiej części konferencji 
odbyły się dwie sesje warsztato-
we, z czego każda obejmowała 
cztery tematy. Uczestnicy zostali 
podzieleni na grupy, w ramach 
których omawiali oraz opracowy-
wali wskazane zagadnienie. Ob-
szary sesji tematycznych zostały 
wybrane jeszcze na etapie rekru-
tacji i były prowadzone przez 
ekspertów. Łącznie poruszono 8 
rożnych zagadnień, takich jak:

 Dotacja i fundusz – plusy i mi-
nusy, z uwzględnieniem ryzyka 
zawarcia dotacji dedykowanej dla 
osób z niepełnosprawnościami  
w ogólnej dotacji badawczo dy-
daktycznej

 Mechanizmy – zewnętrzne  
i wewnętrzne – motywujące do 
przeznaczania środków w kolej-
nych latach na ten sam cel – pro-
pozycje rozwiązań z uwzględnie-
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niem dobrych praktyk
Metody efektywnej i sprawnej 

realizacji inwestycji (obecne roz-
wiązanie w kontekście działania 
uczelni publicznych i niepublicz-
nych)

Monitorowanie wydatkowania 
dotacji - sprawozdanie czy „wol-
na ręka”?

Algorytm naliczania dota-
cji – czy uwzględniać kryteria 
projakościowe (ocena wsparcia, 
realizowanego przez uczelnie), 
analiza istniejących wag, czy 

uwzględniać inne grupy odbior-
ców wsparcia?

Jak budować i promować do-
bre praktyki – metody ewaluacji 
i zatwierdzania; zastosowanie 
dobrych praktyk w ocenie dzia-
łalności uczelni

Różne modele struktur po stro-
nie uczelni i ich rola w optymal-
nym wydatkowaniu – czy istnieje 
potrzeba stworzenie wymogu mi-
nimalnego?

Mechanizm wypłaty środków 
w ciągu roku z MNiSW do uczel-

ni przechodzenie środków z roku 
na rok, harmonogram stały, a bie-
żące (zmienne) potrzeby

Po zakończeniu warsztatów 
przedstawiciele poszczególnych 
grup zaprezentowali wypraco-
wane postulaty pozostałym słu-
chaczom. Na zakończenie XI 
Konferencji „Pełno(s)prawny Stu-
dent” Aleksander Waszkielewicz 
z Fundacji Instytut Rozwoju Re-
gionalnego podsumował zapre-
zentowane postulaty oraz panel 
dyskusyjny. Dziękując za przyby-
cie wszystkim słuchaczom oraz 
przedstawicielowi Ministerstwa 
Nauki i szkolnictwa Wyższego 
wyraził nadzieję, na kontynuacje 
prac nad udoskonaleniem sys-
temu wsparcia osób z niepełno-
sprawnością w obszarze szkol-
nictwa wyższego.

Prezentacje oraz inne materia-
ły z konferencji są dostępne na 
stronie Fundacji Instytut Rozwo-
ju regionalnego (www.firr.org.pl)  


