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Odbyło się to na zjeździe zało-
życielskim w Częstochowie, który 
został zorganizowany w ramach 
trwającego na Politechnice Czę-
stochowskiej IV Ogólnopolskiego 
Zjazdu Studentów z Niepełno-
sprawnością. Oficjalnie siedzibą 
nowo powstającej organizacji zo-
stała PŁ, która dzięki uprzejmości 
Prorektora ds. Studenckich prof. 
dr hab. inż.  Sławomira Wiaka oraz 
Kanclerza dr inż. Stanisława Sta-
rzaka, udostępniła pomieszczenie 
dla Stowarzyszenia.

W Częstochowie przyjęto sta-
tut, który został opracowany 
przez zespół wybrany podczas 
konferencji w Łodzi. Powołano 
także członków zarządu, komi-
sji rewizyjnej oraz sądu koleżeń-
skiego. Prezesem Zarządu został 
Filip Loba z Politechniki Łódzkiej,  
a jego zastępcą Łukasz Piwowarski 
z Uniwersytetu Marii Curii-Skło-
dowskiej w Lublinie. Funkcje se-
kretarza pełnić będzie Beata To-
mecka-Nabiałczyk z Uniwersytetu 
Łódzkiego, natomiast skarbnikiem 

będzie Dominika Hoft z Uniwersy-
tetu Adama Mickiewicza w Pozna-
niu. Członkami zarządu zostali:

• Iwona Dłubała z Politechniki 
Częstochowskiej, 

• Jagoda Klimek z Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w Kra-
kowie, 

• Ania Śliwiak z Wyższej Szko-
ły Turystyki i Hotelarstwa  
w Gdańsku, 

• Robert Ryszko z Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej 
im Witelona w Legnicy,

Polskie Stowarzyszenie 
Studentów i Absolwentów 
z Niepełnosprawnością

Po wielu problemach i przeciwnościach w końcu moż-
na ogłosić, że spełnił się cel, jaki postawiliśmy sobie podczas  
I Ogólnopolskiego Forum Studentów z Niepełnosprawnościami  
Łódź 2015. Udało się bowiem powołać Polskie  Stowarzyszenie Stu-
dentów i Absolwentów z Niepełnosprawnościami. 3Filip Loba

niu części oficjalnej, zgodnie z planem konferencji, na 
uczestników czekała niespodzianka, czyli fotobudka 
umożliwiającą wykonanie śmiesznych zdjęć w prze-
braniach. Wieczór zakończyła kolacja w klubie Gara-
ge, a następujący po niej czas wolny gościom umilała 
gra w kręgle.

Wykłady
 
W niedzielę, ze względu na mniejszą liczbę uczest-

ników, spotkania z gośćmi odbywały się przy stoli-
kach przed aulą, co zapewniało prowadzenie dyskusji 
w bardziej kameralnych i wygodniejszych warun-
kach. Blok zajęć rozpoczęła prezentacja agencji pracy 
Randstad, której jedną z przedstawicielek była Urszu-
la Taran – konsultantka biura w Katowicach, specja-
lizująca się w obsłudze osób z niepełnosprawnością. 
Opowiadała o podejściu do osób z orzeczeniami, ja-
kim kieruje się jej firma, a także informowała o naj-
częściej spotykanych wymogach stawianych przez 
pracodawców dla kandydatów na stanowiska wyma-
gające również wyższego wykształcenia. Uczestnicy 
mieli szanse otrzymać kontakty do tego typu agencji 
pracy też z innych miast, znalazł się również czas na 
zadawanie pytań i wyjaśnienie wątpliwości. Następ-

nie wystąpił Piotr Leśniewski, pełnomocnik ds. osób 
z niepełnosprawnościami z zarządu Samorządu Stu-
dentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu. Temat jego prelekcji brzmiał „Od samorząd-
ności do przedsiębiorczości”. Wykazywał w nim, że 
bycie członkiem organizacji studenckich i różnego 
rodzaju stowarzyszeń świadczy o przedsiębiorczo-
ści osób udzielających się i może przygotować do za-
kładania własnego biznesu. Ostatnim punktem spo-
tkania był gość specjalny – Katarzyna Kozioł – Miss 
Polski na Wózku 2015 (wybory organizowane przez 
Fundację „Jedyna Taka”), która opowiadała uczestni-
kom o konkursie od kuchni, życiu na wózku i tym, jak 
społeczeństwo postrzega osoby z tego typu niepełno-
sprawnością. Po wszystkich wystąpieniach nastąpił 
obiad i pożegnanie uczestników.

Konferencję uznać należy za udaną: pozwoliła ona 
nauczyć się bycia przedsiębiorczym – umiejętności 
przydatnej zarówno przy zakładaniu własnego bizne-
su, jak i w codziennym życiu. Ogólnopolskie Forum 
Przedsiębiorczości Studentów z Niepełnosprawno-
ściami to bardzo dobra inicjatywa, ponadto prowa-
dzona w miłej atmosferze. Pozostaje mieć więc na-
dzieję, iż doczeka się kolejnych edycji.
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Konferencja w Krakowie,  
„‚Jak ONi się kochają”

W dniach 10-13 lipca 2015 r. miało miejsce, zgodnie już z wieloletnią tradycją, kolejne  
spotkanie ogólnopolskie w Krakowie. XII Ogólnopolskie Spotkanie Studentów Niepełno-
sprawnych, odbyło się pod hasłem ‚‚Jak ONi się kochają”.

Paulina Piotrowska 

Tematyka konferencji

Konferencja w Krakowie doty-
czyła spraw, wydawałoby się tzw. 

„tabu” dla osób niepełnospraw-
nych, budzących silne kontrower-
sje i liczne dyskusje wśród wielu 
środowisk. W trakcie trzech dni 
wystąpień i referatów, próbowano 
odpowiedzieć zarówno na pytania 
merytoryczne jak i natury etycz-
nej. Podczas prelekcji dochodziło 
także do ciekawej wymiany zdań 
i burzliwych konfrontacji, co czy-
niło konferencję jeszcze bardziej 
oryginalną. 

O czym była mowa?

Pierwszy dzień konferencji roz-
począł się od uroczystego przy-
witania licznie zgromadzonych 
gości. Na powitanie kilka słów od 
siebie dodały też Profesor Anna 
Siwik, Prorektor AGH ds. Stu-
denckich oraz Profesor Barbara 
Gąciarz, Pełnomocnik Rektora 
AGH ds. Osób Niepełnosprawnych. 

Jedną z pierwszych prelekcji było 
wystąpienie dr Remigiusza Kijaka  
z Uniwersytetu Pedagogicznego  
w Krakowie pt. „O seksualności 
osób niepełnosprawnych, od igno-
rowania ku inkluzji”, które miało 
pokazać , że przez wiele lat był 
to temat zakazany, ignorowany,  

a przy tym pełen dylematów natu-
ry społecznej. Wystąpienie wska-
zywało na zwyczajność potrzeb 
w tym aspekcie życia, niezależnie 
od niepełnosprawności.   
 Kolejną prezentacją było prze-
mówienie Joanny Piwowońskiej, 
koordynatorki projektu „Równe 
szanse rodziców dzieci niepeł-
nosprawnych w powrocie na ry-

nek pracy”, pt. „Rodzice niepeł-
nosprawnych dzieci, Monitoring 
Obywatelski, Dice - platforma 
wymiany wiedzy ON”. Mówiono 
tutaj o prawach każdego człowie-
ka do godnego, normalnego życia. 
Dyskutowano również  nad kwe-
stiami finansowymi w przypadku 
niepełnosprawnych dzieci, spo-
sobach pozyskiwania takich do-
finansowań. Podejmowano także 
problematykę równości dzieci 
niepełnosprawnych względem 
ich rówieśników w aspekcie 
prawnym oraz spostrzegania ich 
przez otoczenie. Przeanalizowa-
no sytuację prawną, społeczną  
i ekonomiczną rodzin z niepełno-

sprawnymi dziećmi. W dyskusji 
próbowano znaleźć rozwiązania 
mające poprawić jakość życia ta-
kich rodzin. 

W sobotę odbyły się także wy-
stąpienia Joanny Wawrzyniak  
z Uniwersytetu Ekonomicznego  
w Katowicach, pt. ‚‚Nie widzę sie-
bie w roli żony? Ale czy na pewno?” 

„Tu i teraz” Magdaleny Sipowicz, 

• Michał      Twardoski     z       Wyższej       Szkoły     Gospodarki  
w Bydgoszczy.

Te osoby będą odpowiadały za rozwój i promocję 
Stowarzyszenia, które miejmy nadzieję, szybko roz-
winie swoje skrzydła. Kontrole nad wszelkimi poczy-
naniami Zarządu będzie sprawował Piotr Leśniewski  
z UAM w Poznaniu jako przewodniczący Komi-
sji Rewizyjnej, natomiast  wszelkie spory, które 
miejmy nadzieje nie nastąpią, rozsądzać będzie 
Marian Barański z PWSZ im. Jana Grodka w Sano-
ku. W Częstochowie zostało zaprezentowane rów-
nież logo jakie dla Stowarzyszenia przygotował  
i sprezentował Paweł Dondajewski, student Akademii 
Sztuk Pięknych w Łodzi.

Misją Stowarzyszenia jest pomoc studentom z nie-
pełnoprawnościami, a głównymi celami jego działal-
ności są:

•  kształtowanie warunków do godnego życia i samo-
realizowania się niepełnosprawnych studentów  
i absolwentów uczelni wyższych,

•  działania na rzecz posiadania przez studentów  
z niepełnosprawnością takich samych praw i  obo-
wiązków jakie posiadają studenci pełnosprawni,

•  współpraca z Parlamentem Studentów RP oraz  
z  Samorządami Studenckimi,

•  działanie na rzecz podniesienia świadomości spo-
łecznej na temat niepełnosprawności,

•  koordynacja działań organizacji skupiających stu-
dentów z  niepełnosprawnością Uczelni Wyższych 
w całej Polsce,

•  inicjowanie powstawania nowych organizacji stu-
dentów z niepełnosprawnościami i o zapewnienie 
im wszechstronnej pomocy,

•  wsparcie procesu kształcenia studentów i dokto-
rantów z niepełnosprawnościami,

•  wymiana doświadczeń między organizacjami stu-
dentów z niepełnosprawnościami i członkami Sto-
warzyszenia,

•  działalność informacyjna na uczelniach prywat-
nych i publicznych,

•  pozyskiwanie środków finansowych na działal-
ność statutową,

•  współpraca z innymi organizacjami wspierają-
ca studentów z niepełnosprawnościami z kraju  
i z zagranicy,

•   współpraca i lobbowanie w instytucjach publicznych,

•  budowanie pozytywnego wizerunku studentów  
z niepełnosprawnościami,

•  propagowanie szkolnictwa wyższego wśród 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

•  aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepeł-
nosprawnościami,

• propagowanie możliwości studiowania za granicą,

•  wspieranie działalności naukowej studentów  
z niepełnosprawnościami,

•  występowanie z własnymi propozycjami zmian  
legislacyjnych,

•  kontrola nad wprowadzanymi zmianami w usta-
wach dotyczących studentów z niepełnosprawno-
ściami.

Swoje cele Stowarzyszenie chce realizować poprzez:

•  spotkania z przedstawicielami władzy, Parlamen-
tu RP, Parlamentu Studentów RP oraz PFRON,

•  działanie na rzecz włączenia społecznego osób 
niepełnosprawnych,

•  organizowanie konferencji, rajdów, imprez kultu-
ralno-rozrywkowych, kursów, warsztatów, odczy-
tów i szkoleń,

•  współpracę z organizacjami, instytucjami i osoba-
mi fizycznymi w zakresie wsparcia osób niepełno-
sprawnych, zwłaszcza z Parlamentem Studentów RP,

•  aktywizację społeczną i zawodową osób z niepeł-
nosprawnościami,

•  organizowanie wzajemnej pomocy członków sto-
warzyszenia w celu pokonywania wszelkich barier.

•  udział w konferencjach, targach związanych z pro-
blemami niepełnosprawnych,

•  współpracę z pracodawcami, instytucjami i orga-
nizacjami zajmującymi się pomocą w poszukiwa-
niu pracy,

•  współpracę z innymi organizacjami działającymi 
w środowisku akademickim,

•  udział w imprezach kulturalno-rozrywkowych  
i rekreacyjnych odbywających się w  środowisku 
akademickim,

• organizowanie i promocję wolontariatu.

Miejmy nadzieje, że uda nam się zrealizować więk-
szość z postawionych sobie celów i będziemy osiągać 
sukcesy. Nawet takie małe, jak zmiany w projekcie 
Aktywny Samorząd Moduł II, który pokazał nam, że 
jeśli mówimy jednym głosem, możemy dużo osią-
gnąć. Zapraszamy wszystkich do współpracy z nami 
i wstępowania w nasze szeregi. Razem łatwiej zmie-
niać otaczający nas świat na bardziej przyjazny.
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