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V edycja Konferencji 
(Nie)pełnosprawni  
na rynku pracy

Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Fundacja Łódź Akademicka już po raz piąty zorgani-
zowały konferencję pn. „‚(Nie)pełnosprawni na rynku pracy”.

Spotkanie odbyło się na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a tematem 
przewodnim tegorocznych dyskusji były nowe technologie. 
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Wydarzenie otworzył prof. To-
masz Kostka, Prorektor ds. Kształ-
cenia Uniwersytetu Medycznego  
w Łodzi.

Wykład inaugurujący konfe-
rencję wygłosił Adrian Furman, 
Prezes i założyciel Grupy AF,  na-
zywany Stephenem Hawkingiem 
biznesu, który mimo swojej nie-
pełnosprawności aktywnie i pręż-
nie działa na rzecz innych. W gro-
nie prelegentów znalazł się również 

prof. Paweł Strumiłło z Politechniki 
Łódzkiej prezentujący wykład pn. 

„Elektroniczne systemy wspoma-
gające niepełnosprawnych – teraz  
i jutro”. Nie zabrakło również głosu  
studentów, Katarzyny Król – dok-
torantki z Uniwersytetu Łódzkiego,  
Magdaleny Foszpańczyk – dokto-
rantki z Politechniki Łódzkiej oraz 
Anny Płoszyńskiej – studentki  
z Uniwersytetu Medycznego. Panie 
opowiedziały na podstawie własnych 
doświadczeń jak funkcjonuje osoba  

z niepełnosprawnością w środowi-
sku akademickim.

Gośćmi konferencji byli rów-
nież Pan Paweł Paczkowski przed-
stawiciel NU-MED, prezentujący 
wykład „Nowe technologie w me-
dycynie wspierające osoby z nie-
pełnosprawnością”, Michał Banaś 
z Miejskiego Centrum Medycznego 
im. dr Karola Jonschera w Łodzi, 
które otrzymało tytuł „Lodołama-
cza 2018” z prelekcją na temat roz-
woju zawodowego osób niepełno-
sprawnych w obszarze ochrony 
zdrowia oraz Pani Ewelina Pabjań-
czyk-Wlazło z Krajowej Reprezen-
tacji Doktorantów przedstawiająca 
wpływ wysokiej jakości kształce-
nia i nauki na aktywizację zawodo-
wą studentów oraz doktorantów.

Studenci z Politechniki Łódzkiej 
– Paweł Oleksy, Jarosław Kawecki  
i Robert Kawecki przedstawili 
stworzoną przez siebie aplikację 
komputerową wspomagającą osoby  
z zaburzeniami motorycznymi 
oraz znacznymi wadami wzroku 
w korzystaniu z komputera oraz 

Maria Religa
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przeglądarki Internetowej, a także 
aplikację „ClearTell – mobilną apli-
kację wspierająca terapię jąkania”.

Pani Anna Kosiewicz z ZUS 
zaprezentowała PUE – Plat-
formę Usług Elektronicznych,  
a ostatnim elementem zamykają-
cym konferencję była debata na te-
mat społecznej odpowiedzialności 
biznesu, w której udział wzięli Ad-
rian Furman – Grupa AF, Bartosz 
Rzętkiewicz – Dyrektor Departa-
mentu Partnerstwa i Komunikacji 
ŁSSE, Agnieszka First  – wicepre-
zes Łódzkiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej oraz Paulina Wieczor-
kiewicz z Grupy BFF.

W piątej edycji konferencji udział 
wzięło ponad 160 gości oraz kilku-
nastu partnerów. Celem konferen-
cji – poza prelekcjami i debatami 
na tematy dotyczące osób z niepeł-
nosprawnościami – było również 
umożliwienie osobom niepełno-
sprawnym bezpośredniego kontak-
tu z pracodawcami, by wzrosła ich 
szansa na znalezienie odpowied-
niej pracy, praktyki czy stażu.

Konferencji towarzyszyły Targi 
Pracy oraz Strefa Doradztwa Za-
wodowego,  gdzie każdy uczest-
nik miał możliwość zweryfikować 

swoje CV i list motywacyjny, po-
znać najskuteczniejsze metody po-
szukiwania pracy, a także poradzić 
się w zakresie zagadnień związa-
nych z rozmową kwalifikacyjną.

Tegoroczna edycja konferencji 
była także okazją do zorganizo-
wania II Zjazdu Pełnomocników 
Uczelni Wyższych ds. Osób z Nie-
pełnosprawnościami, podczas 
którego ponad 40 pełnomocników  
z całego kraju podjęło dyskusję  
w zakresie bieżących tematów legi-
slacyjnych,  w szczególności zwią-
zanych z nowelizacją ustawy prawo 
w szkolnictwie wyższym oraz moż-
liwości wsparcia dla osób z niepeł-
nosprawnościami w kontekście 
Ustawy 2.0. Ważnym partnerem  
w dyskusjach na tematy związa-
ne ze wsparciem osób niepełno-
sprawnych w systemie szkolnic-
twa wyższego był przedstawiciel  
z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego Pan Mariusz Zielonka, 
Zastępca Dyrektora Departamentu 
Budżetu i Finansów.

Konferencja również i tym ra-
zem cieszyła się dużym zaintereso-
waniem uczestników, mediów oraz 
osób związanych z tematyką osób  
z niepełnosprawnościami.

Patronat Honorowy nad konferen-
cją objęli:

•  Ministerstwo Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego 

•  Ministerstwo Rodziny, Pracy  
i Polityki Społecznej

•  Rzecznik Praw Obywatelskich – 
Adam Bodnar

•  Wojewoda Łódzki – Zbigniew 
Rau

•  Marszałek Województwa Łódz-
kiego – Witold Stępień

•  Prezydent Miasta Łodzi – Hanna 
Zdanowska

•  Jego Magnificencja Rektor Uni-
wersytetu Medycznego w Łodzi 

– prof. Radzisław Kordek

•  Parlament Studentów Rzeczy-
pospolitej Polskiej

•  Krajowa Reprezentacja Dokto-
rantów

•  Państwowy Fundusz Rehabilita-
cji Osób Niepełnosprawnych

•  Narodowy Fundusz Zdrowia 
– Łódzki Oddział Wojewódzki  
w Łodzi

Serdecznie dziękujemy uczest-
nikom, partnerom i sponsorom 
wydarzenia!
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