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WYKAZ SKRÓTÓW, SKRÓTOWCÓW I POJĘĆ
uczelnia

szkoła prowadząca studia wyższe

studia wyższe

studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia
magisterskie prowadzone przez uprawnioną uczelnię

uczelnia akademicka

uczelnia prowadząca badania naukowe, w której co najmniej jedna jednostka
organizacyjna posiada uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora
(art. 2 ust. 1 pkt 22 ww. ustawy)

uczelnia zawodowa, wyższa
szkoła zawodowa lub PWSZ

uczelnia prowadząca studia pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolite
studia magisterskie nieposiadająca uprawnienia do nadawania stopnia
naukowego doktora (art. 2 ust. 1 pkt 23 ww. ustawy)

student

osoba kształcąca się na studiach wyższych (art. 2 ust. 1 pkt 18k ww. ustawy)

doktorant

uczestnik studiów doktoranckich (art. 2 ust. 1 pkt 18l ww. ustawy)

osoby niepełnosprawne lub
osoby z niepełnosprawnościami

osoby, które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową,
intelektualną lub w zakresie zmysłów, co może, w oddziaływaniu z różnymi
barierami utrudniać im pełny udział w życiu społecznym na zasadzie równości
z innymi osobami (art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – Dz. U.
z 2012 r., poz. 1169)

ustawa Prawo o szkolnictwie
wyższym

ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2183, ze zm.)

rozporządzenie z 2015 r.
w sprawie sposobu podziału
dotacji z budżetu państwa dla
uczelni publicznych i
niepublicznych

rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych
i niepublicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2163)

rozporządzenie z 2002 r.
w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1422)

ustawa o NIK

ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 524, ze zm.)

4

Wprowadzenie

1. WPROWADZENIE
Pytanie definiujące cel
główny kontroli
Czy uczelnie zapewniają
osobom niepełnosprawnym
warunki umożliwiające
pełny udział w procesie
kształcenia i w badaniach
naukowych?
Pytania definiujące cele
szczegółowe kontroli
Czy uczelnie podjęły
i skutecznie prowadziły
działania związane z
zapewnieniem warunków
kształcenia osób
niepełnosprawnych, a także
jaka była efektywność tych
działań?
Czy uczelnie podejmowały
działania w celu pozyskania
środków na wsparcie
dydaktyczne i naukowe dla
osób niepełnosprawnych
i czy środki te zostały
rzetelnie rozliczone?
Czy prawidłowo zostały
rozdysponowane środki na
zapewnienie warunków
kształcenia
niepełnosprawnych
studentów i doktorantów?
Czy rzetelnie sprawowany
był nadzór nad uczelniami
w zakresie przestrzegania
praw osób
niepełnosprawnych oraz
nad prawidłowym
wykorzystaniem środków
przeznaczonych na ten cel?

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, uchwalona w Nowym Jorku w
2006 r. i ratyfikowana przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej w 2012 r.,
zobowiązuje kraje-sygnatariuszy do zapewnienia pełnego i równego
korzystania ze wszystkich praw człowieka przez osoby niepełnosprawne.
Zapisano w niej, że osoby niepełnosprawne nie będą wykluczane z
powszechnego systemu edukacji ze względu na swoją niepełnosprawność i
będą miały dostęp m.in. do powszechnego szkolnictwa wyższego bez
dyskryminacji i na równi z innymi osobami.
Prawo dostępu osób niepełnosprawnych do szkolnictwa wyższego na równych
zasadach z osobami sprawnymi zostało uznane również jako jedno
z głównych zadań uczelni w Polsce. W art. 13 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym określono, że zadaniem szkoły wyższej jest stwarzanie
niepełnosprawnym studentom i doktorantom warunków do pełnego udziału
w procesie kształcenia i w badaniach naukowych. Na przestrzeni ostatnich
kilkunastu lat nastąpiła znaczna poprawa sytuacji osób niepełnosprawnych na
polskich uczelniach. Znalazło to odzwierciedlenie we wzroście odsetka udziału
tych osób wśród studentów. Wskaźnik ten zwiększył się z 0,08% w roku 1998
do 1,87% w roku 2015.
Wykres nr 1. Liczba niepełnosprawnych studentów na polskich uczelniach
w latach 1998-2015 (w tys. osób), z uwzględnieniem udziału procentowego
tych osób w ogólnej liczbie studentów.
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Jednostki kontrolowane
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
oraz 15 akademickich
i zawodowych uczelni
wyższych (w tym jedna
w ramach kontroli
rozpoznawczej).
Okres objęty kontrolą
2015-2018 (do 29 marca)

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych GUS.

Pomimo zmniejszania się liczby studentów i doktorantów w uczelniach
nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, odsetek osób
niepełnosprawnych utrzymywał się w latach 2014-2017 na stałym poziomie
wynoszącym ok. 2%.
Podejmowane przez uczelnie wyższe działania mające na celu wywiązanie się
z obowiązku stworzenia niepełnosprawnym studentom i doktorantom
warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach
naukowych, nie mogą ograniczać się wyłącznie do likwidacji barier
architektonicznych w obiektach uczelnianych. Powinny umożliwiać dostęp do
szkolnictwa wyższego nie tylko osobom niepełnosprawnym poruszającym się
na wózkach inwalidzkich, ale również być skierowane do osób z innymi
rodzajami niepełnosprawności, tj. niesłyszących i słabosłyszących,
niewidomych lub słabowidzących, a także osób np. z zaburzeniami
psychicznymi czy chorobami przewlekłymi.
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Infografika nr 1. Rodzaje niepełnosprawności studentów i doktorantów
w publicznych i niepublicznych uczelniach nadzorowanych przez Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Źródło: Opracowanie własne NIK.

Minimalne wymogi dotyczące dostosowania obiektów, w tym także
uczelnianych, do potrzeb osób niepełnosprawnych określone są w przepisach
rozporządzenia z 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki. Oprócz spełnienia tych wymogów, ważną kwestią dla
osób niepełnosprawnych jest również osiąganie tzw. wyższego standardu
w dostępie i korzystaniu z tych obiektów, tj. przyjazność budynków
i znajdujących się w nich pomieszczeń. Połączenie obu ww. warunków, a więc
spełnienia wymogów oraz zapewnienie przyjazności obiektów może
w większości przypadków przyczyniać się do traktowania osób
niepełnosprawnych na równi z osobami sprawnymi.
Problematyka niepełnosprawności w społeczności akademickiej była w 2014 r.
przedmiotem zainteresowania Rzecznika Praw Obywatelskich („RPO”).
W
opracowaniu
„Dostępność
edukacji
akademickiej
dla
osób
z niepełnosprawnościami”1, w oparciu m.in. o wyniki badań ankietowych,
wskazano na problemy związane z brakiem możliwości uczestnictwa
niepełnosprawnych studentów w zajęciach, niedostosowaniem obiektów
uczelnianych, a także niedostatecznym wsparciem studentów z zaburzeniami
psychicznymi. Z uwagi na potrzebę odniesienia się przez osoby
z niepełnosprawnościami do oceny aktualnej możliwości kształcenia się,
w ramach niniejszej kontroli przeprowadzono anonimowe badanie ankietowe,
którym objęto 597 niepełnosprawnych studentów i doktorantów. Jak wynikało
bowiem z dyskusji prowadzonej podczas panelu ekspertów2, najważniejsze
informacje o problemach osób niepełnosprawnych, w tym w szczególności
studentów i doktorantów, powinny pochodzić właśnie od nich.

[w:] „Zasada równego traktowania. Prawo i praktyka” nr 16, Warszawa 2015 r.
Panel ekspertów został zorganizowany 28 listopada 2017 r. w Centrali Najwyższej Izby
Kontroli. W spotkaniu udział wzięli m.in. przedstawiciele szkół wyższych, organizacji
zajmujących się sprawami osób niepełnosprawnych oraz społeczności akademickiej.
Więcej informacji o panelu zamieszczono w punkcie 6.1. i 6.3. niniejszej Informacji
o wynikach kontroli.

1
2
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2. OCENA OGÓLNA
Zróżnicowany poziom
przygotowania uczelni
do kształcenia osób z
niepełnosprawnościami

Wszystkie objęte kontrolą uczelnie akademickie i zawodowe
podejmowały działania na rzecz zapewnienia niepełnosprawnym
studentom i doktorantom warunków umożliwiających im pełny udział
w procesie kształcenia i w badaniach naukowych, dążąc tym samym do
osiągnięcia celów wyrażonych w Konwencji o prawach osób
niepełnosprawnych. Nie zawsze działania te były jednak skuteczne.
Na siedmiu z 15 skontrolowanych uczelni proces kształcenia
niepełnosprawnych studentów i udział doktorantów w badaniach
naukowych wciąż nie odbywał się na zasadach, które dotyczyły osób
sprawnych. Stwierdzone ograniczenia dotyczyły głównie występowania
barier architektonicznych i rozwiązań technicznych niesprzyjających
osobom z niepełnosprawnościami, a także utrudnień w dostępie do
pełnej oferty dydaktycznej. Potwierdziły one, formułowane w toku
panelu ekspertów, opinie przedstawicieli organizacji zrzeszających
osoby niepełnosprawne i samorządów studenckich, dotyczące wciąż
jeszcze występujących utrudnień, jakie osoby z niepełnosprawnościami
napotykają na polskich uczelniach3.
Odnotowania wymaga przy tym fakt, że względem stanu stwierdzonego
przez Rzecznika Praw Obywatelskich w toku badania przeprowadzonego
w 2014 r.4 nastąpiła pewna poprawa sytuacji osób niepełnosprawnych,
zwłaszcza w dużych ośrodkach akademickich. Tendencja ta
sygnalizowana była również w trakcie panelu ekspertów, zarówno przez
przedstawicieli uczelni, jak również samorządów studenckich. Mimo
systematycznej poprawy warunków stwarzanych przez uczelnie osobom
niepełnosprawnym udział studiujących osób z niepełnosprawnościami
w populacji wszystkich osób zaliczanych do tej grupy społecznej wciąż
jest wielokrotnie niższy od takiego samego wskaźnika ustalonego dla
osób sprawnych. Na koniec 2017 r. w populacji osób sprawnych
wskaźnik ten wynosił 3,6%, podczas gdy studiujące osoby z
niepełnosprawnościami stanowiły zaledwie 0,4% ogółu tej grupy.
Sposób podziału dotacji podmiotowej dla poszczególnych uczelni,
ustalany na podstawie algorytmu, określonego przez Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, nie uzależniał wysokości przyznawanych
środków od faktycznych potrzeb niepełnosprawnych studentów
i doktorantów. Powiązanie wysokości przekazywanych uczelniom kwot
dotacji wyłącznie z liczbą studiujących na danej uczelni
niepełnosprawnych studentów i prowadzących badania naukowe
doktorantów oraz z rodzajami ich niepełnosprawności nie
gwarantowało w ocenie NIK pełnego i efektywnego bieżącego wsparcia
tych osób. Skutkiem tego, niewykorzystane w danym roku budżetowym
środki mogły być w kolejnych latach wydatkowane przez uczelnie na
inne cele, niezwiązane z ich pierwotnym przeznaczeniem.

Brak powiązania dotacji
podmiotowych
z faktycznymi potrzebami
osób z niepełnosprawnościami

Zróżnicowany był stopień wykorzystania przez poszczególne uczelnie
środków z dotacji podmiotowej służącej bieżącemu wsparciu
niepełnosprawnych studentów i doktorantów. Aż 13 spośród 15 uczelni
nie wykorzystało w pełni przyznanych na ten cel środków, a w skrajnym
przypadku wydatkowano poniżej 1% otrzymanej kwoty dotacji. Zadania
inwestycyjne związane z dostosowywaniem obiektów uczelnianych
służących osobom niepełnosprawnym realizowano zaś głównie ze
środków własnych pochodzących z niewydatkowania ww. środków
dotacji podmiotowej, otrzymanych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa

Niewykorzystywanie
dotacji

Szerzej opisano w punkcie 6.3. niniejszej Informacji o wynikach kontroli.
Jego wyniki opublikowano w przywołanym opracowaniu „Dostępność edukacji
akademickiej dla osób z niepełnosprawnościami”.
3
4
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Wyższego środków dotacji celowej, a także przy dofinansowaniu
inwestycji środkami unijnymi.
Niewystarczający
nadzór Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa
Wyższego

Sprawowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ustawowy nadzór nad realizacją przez uczelnie obowiązku dotyczącego
zapewnienia warunków do kształcenia osób z niepełnosprawnościami
był niewystarczający. Wprawdzie rzetelnie wykonywano takie czynności
w odniesieniu do uczelni niepublicznych, to jednak nadzór nad
uczelniami publicznymi w zakresie realizacji ww. zadania praktycznie
nie był w ogóle sprawowany. Ministerstwo nie posiadało żadnych
informacji o wysokości wydatkowanych środków z dotacji
podmiotowych przez poszczególne uczelnie publiczne, a także o rodzaju
udzielanego
wsparcia
i
stopniu
zaspokojenia
potrzeb
niepełnosprawnych studentów i doktorantów. Brak było zatem
możliwości dokonania oceny skuteczności podejmowanych przez
uczelnie działań na rzecz stwarzania niepełnosprawnym studentom
i doktorantom warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia
i w badaniach naukowych.
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3. SYNTEZA
Organizacja wspierania
niepełnosprawnych na
uczelniach

Objęte kontrolą uczelnie wywiązały się z obowiązku określonego w § 2
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września
2014 r. w sprawie warunków jakim muszą odpowiadać postanowienia
regulaminów studiów w uczelniach5. W regulaminach tych wskazano zapisy
dotyczące dostosowania warunków odbywania studiów do rodzajów
niepełnosprawności. Ponadto, w większości uczelni, w których prowadzono
egzaminy wstępne, w przyjętych zasadach rekrutacji określono możliwość
dostosowania egzaminu do potrzeb i możliwości niepełnosprawnych
kandydatów na studentów.
[str. 18 Informacji]
W większości uczelni objętych kontrolą (14 z 15 uczelni akademickich
i zawodowych) zapewniono organizacyjne wsparcie niepełnosprawnych
studentów i doktorantów w procesie kształcenia poprzez powołanie
pełnomocników ds. osób niepełnosprawnych, tworzenie biur lub przydzielenie
tych obowiązków innym pracownikom uczelni6.
Infografika nr 2. Główne obszary wsparcia niepełnosprawnych studentów
i doktorantów.

Źródło: Opracowanie własne NIK.

[str. 19-20 Informacji]
Większość uczelni (13 z 15) z własnej inicjatywy podejmowała działania
mające na celu rozpoznanie potrzeb niepełnosprawnych studentów
i doktorantów. Ukierunkowane były one na dostosowanie działalności
dydaktyczno-naukowej, a także identyfikowanie barier architektonicznych
ograniczających dostępność obiektów uczelnianych, co pozytywnie wpłynęło
na poprawę funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami na uczelniach.
Dwie zaś uczelnie podejmowały takie działania wyłącznie na wniosek osób
niepełnosprawnych, które zgłaszały potrzeby dotyczące wsparcia w procesie
kształcenia.
[str. 18-19 Informacji]

Dz. U. poz. 1302.
Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych w PWSZ w Elblągu został powołany w czasie
kontroli NIK.

5
6
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Bariery
architektoniczne
i utrudniony udział
w procesie kształcenia

Pomimo, że uczelnie podejmowały działania na rzecz usuwania barier
architektonicznych i dydaktycznych utrudniających lub uniemożliwiających
pełny udział niepełnosprawnym studentom i doktorantom w procesie
kształcenia i w badaniach naukowych, w niektórych uczelniach (7 spośród
15 objętych kontrolą) wciąż takie bariery występowały. Uniemożliwiały bądź
ograniczały one kształcenie osób z niepełnosprawnościami na takich samych
warunkach jak osób pełnosprawnych. Część obiektów uczelnianych była
natomiast nieprzyjazna osobom niepełnosprawnym. Dotyczyło to
w szczególności przypadków, w których: osoby z niepełnosprawnościami były
zmuszone do pokonania dłuższej drogi w celu wejścia do budynku lub
przemieszczenia się pomiędzy budynkami, łączniki oświetlenia znajdowały się
na wysokości trudno dostępnej dla osób poruszających się na wózkach,
a komórkę udzielającą wsparcia materialnego zlokalizowano w miejscu
niedogodnym dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Infografika nr 3. Główne problemy w poruszaniu się niepełnosprawnych
studentów i doktorantów na terenie skontrolowanych uczelni.

Źródło: Opracowanie własne NIK.

[str. 24-29 Informacji]
Wsparcie udzielane
osobom z
niepełnosprawnościami

Wszystkie objęte kontrolą uczelnie publiczne podejmowały działania w celu
udzielania
wsparcia
dydaktycznego
niepełnosprawnym
studentom
i doktorantom. W szczególności umożliwiano kształcenie w formie
indywidualnego toku studiów, ustanawiano opiekunów wydziałowych
i asystentów osób niepełnosprawnych oraz wyposażano biblioteki i niektóre
sale dydaktyczne w urządzenia wspierające naukę (np. sprzęt nagłaśniający
w salach wykładowych oraz możliwość wypożyczania sprzętu wyrównującego
szanse edukacyjne niepełnosprawnych studentów).
Dziewięć skontrolowanych uczelni zapewniło także studentom i doktorantom
bezpłatną pomoc psychologiczną i psychiatryczną. Organizowano ją we
własnym zakresie, jak również poprzez zlecanie takich usług podmiotom
zewnętrznym.
[str. 19-22 Informacji]

Dobre praktyki

Pomimo wystąpienia przypadków nieprawidłowości oraz niedogodności
w zapewnieniu niepełnosprawnym studentom i doktorantom pełnego udziału
w procesie kształcenia i w badaniach naukowych, uczelnie wdrożyły
rozwiązania, które należy uznać za dobre praktyki. Dotyczą one zarówno
zachęcenia niepełnosprawnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych do
studiowania na danej uczelni, jak również wsparcia niepełnosprawnych
studentów i doktorantów w procesie nauczania, czy zapewnienia ww. pomocy
psychologicznej.
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Infografika nr 4. Dobre praktyki w obszarze realizacji ustawowego zadania
dotyczącego stwarzania niepełnosprawnym studentom i doktorantom
warunków do pełnego udziału w procesie nauczenia i w badaniach naukowych.

Źródło: Opracowanie własne NIK.

[str. 18, 21, 23-24, 29 Informacji]
Dotacje z budżetu
państwa

W latach 2015-2017 skontrolowane uczelnie publiczne otrzymały z budżetu
państwa środki dotacji na realizację zadania dotyczącego stwarzania
niepełnosprawnym studentom i doktorantom warunków do pełnego udziału
w procesie kształcenia w łącznej wysokości 17,5 mln zł, co stanowiło 20%
ogółu środków dotacji podmiotowej przyznanych wszystkim uczelniom
nadzorowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Wykres nr 2. Wysokość otrzymanych środków dotacji podmiotowej przez
objęte kontrolą uczelnie publiczne w latach 2015-2017 (mln zł).
PWSZ w Chełmie
PWSZ w Raciborzu
PWSZ we Włocławku
PWSZ w Płocku
PWSIiP w Łomży
PWSZ w Elblągu
PWSZ w Kaliszu
SGH w Warszawie
Politechnika Białostocka
UTP w Bydgoszczy
UMCS w Lublinie
Politechnika Gdańska
UŚ w Katowicach
UWM w Olsztynie
UAM w Poznaniu
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5

Źródło: Opracowanie własne NIK.

[str. 30-33 Informacji]
Ogółem skontrolowane uczelnie publiczne wykorzystały średnio ok. 50% ww.
środków. Powodem skrajnie niskiego wykorzystania środków w danym roku
11
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budżetowym, które wystąpiło na dwóch uczelniach, była ograniczona
inicjatywa uczelni w zakresie aktywnego wspierania osób niepełnosprawnych,
a także zamiar wykorzystania tych środków w kolejnych latach na realizację
zadań inwestycyjnych związanych z dostosowaniem obiektów do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Pośrednią przyczyną tej sytuacji był stosowany przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego system podziału dotacji
podmiotowej, który nie wymagał identyfikowania przez uczelnie potrzeb w
zakresie wspierania studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami,
a wysokość dotacji uzależniał od liczby takich osób na poszczególnych
uczelniach oraz rodzaju ich niepełnosprawności.
Wykres nr 3. Stopień wykorzystania środków z dotacji podmiotowej przez
skontrolowane uczelnie publiczne w latach 2015 - 2017.
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Źródło: Opracowanie własne NIK.

[str. 30-33 Informacji]
Środki dotacji podmiotowej zostały w większości przypadków wydatkowane
zgodnie z przeznaczeniem. Jedna uczelnia środki tej dotacji wykorzystała na
zadania niezwiązane ze stwarzaniem niepełnosprawnym studentom warunków
do pełnego udziału w procesie kształcenia (9,2 tys. zł).
Infografika nr 5. Główne kategorie wydatków sfinansowane ze środków dotacji
podmiotowej w skontrolowanych uczelniach.

Źródło: Opracowanie własne NIK.

[str. 30-32 Informacji]
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Niewykorzystane środki z dotacji podmiotowych w danym roku budżetowym,
które w kolejnych latach stanowiły już środki własne uczelni, były
wykorzystywane na zakup elementów wyposażenia i realizację inwestycji
służących także osobom niepełnosprawnym. Zauważyć należy jednak, że
finansowaniu ww. zadań służyć powinny środki dotacji celowej, o której mowa
w art. 94 ust. 1 pkt 10 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Z tej formy
dofinansowania skorzystało jednak zaledwie 6 spośród 15 skontrolowanych
uczelni, przeznaczając w latach 2015-2017 na realizację 12 inwestycji blisko
94,5 mln zł. Inwestycje takie mogły być również finansowane przy udziale
programów z wykorzystaniem środków unijnych. Z tej możliwości skorzystały
cztery skontrolowane uczelnie.
[str. 30-32 Informacji]
Poprawa sytuacji osób z
niepełnosprawnościami
na uczelniach
publicznych

W porównaniu do wyników przeprowadzonego przez RPO badania7 poprawie
uległa sytuacja osób niepełnosprawnych funkcjonujących w społeczności
akademickiej. Na skontrolowanych uczelniach nie stwierdzono bowiem ani
jednego przypadku wykluczenia osób z niepełnosprawnościami z grona
studentów, które to zjawisko stanowiło najpoważniejszy z problemów
zidentyfikowanych ówcześnie przez RPO. Powszechną praktyką na uczelniach
stało się także zapewnienie organizacyjnych form wsparcia osób
z niepełnosprawnościami, gdy jeszcze w 2014 r. powoływanie jednostek
organizacyjnych lub pełnomocników do spraw niepełnosprawnych studentów
i doktorantów było co do zasady praktykowane w dużych ośrodkach
akademickich. Poprawie uległ także sposób postrzegania niepełnosprawności
przez kadrę naukowo-dydaktyczną uczelni, do czego przyczyniło się
upowszechnienie
szkoleń
i
kursów
dotyczących
potrzeb
osób
z niepełnosprawnościami. Działania w tym zakresie podjęło 93,3%
skontrolowanych uczelni, podczas gdy w 2014 r. RPO wskazywał je wyłącznie
jako przykład dobrej praktyki realizowanej przez niektóre uczelnie. Ustalenia
badań kontrolnych znajdują także potwierdzenie w wynikach ankiety
przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. Większość studentów
i doktorantów z niepełnosprawnościami pozytywnie odniosła się w niej do
warunków kształcenia i prowadzenia badań naukowych na skontrolowanych
uczelniach.
Infografika nr 6. Ważniejsze wyniki badania ankietowego przeprowadzonego
wśród niepełnosprawnych studentów i doktorantów.

Źródło: Opracowanie własne NIK.

7 Wyniki opublikowano w opracowaniu „Dostępność edukacji akademickiej dla osób
z niepełnosprawnościami” zamieszczonym w “Zasada równego traktowania. Prawo
i praktyka” nr 16, Warszawa 2015 r.
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Pomimo wysokiego stopnia zaspokojenia potrzeb niepełnosprawnych
studentów i doktorantów, zgłosili oni jednak w ankietach przypadki zastrzeżeń
do warunków kształcenia. Dotyczyły one głównie: niesprawności urządzeń
wspierających
przemieszczanie
osób
niepełnosprawnych
ruchowo,
nieprzystosowania
architektonicznego
obiektów,
nieodpowiedniego
dostosowania materiałów dydaktycznych, konieczności digitalizacji zbiorów
bibliotecznych oraz niewystarczających zasobów sprzętu komputerowego
dostosowanego do potrzeb niepełnosprawnych.
[str. 18, 21, 23-24, 29 Informacji]
Prawidłowe określenie
wysokości środków
dla każdej uczelni

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało każdej nadzorowanej
publicznej i niepublicznej uczelni środki dotacji podmiotowej, o której mowa
w art. 94 ust. 1 pkt 11 oraz art. 94 ust. 4a ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym. Kwoty dotacji zostały wyliczone zgodnie z zasadami zawartymi
w załączniku nr 11 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa
dla uczelni publicznych i niepublicznych8.
Wykres nr 4. Kwoty dotacji podmiotowych otrzymane przez publiczne uczelnie
akademickie, państwowe wyższe szkoły zawodowe oraz uczelnie niepubliczne
w latach 2015 – 2017 (kwoty w mln zł).
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Źródło: Opracowanie własne NIK.

[str. 34 Informacji]
Uczelniom publicznym przyznano także środki na realizację zadań
inwestycyjnych, w tym służących kształceniu niepełnosprawnych studentów
(art. 94 ust. 1 pkt 10 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym). Na ten cel
przeznaczono w latach 2015 – 2018 kwotę 881 mln zł łącznie na realizację
241 inwestycji.
[str. 35 Informacji]
Brak powiązania
wsparcia finansowego
z faktycznymi
potrzebami

Określony w ww. rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
sposób podziału dotacji podmiotowej nie uzależniał wysokości przyznanych
środków od faktycznych potrzeb niepełnosprawnych studentów i doktorantów
na poszczególnych uczelniach. Z tego też względu uczelnie te nie miały
obowiązku identyfikowania takich potrzeb, co sprzyjało niewykorzystywaniu
środków na bieżące wsparcie tych osób w danym roku budżetowym
i przeznaczeniu ich w kolejnych latach na inne cele.
W wyniku prac legislacyjnych prowadzonych równolegle z kontrolą NIK,
w dniu 20 lipca 2018 r. Sejm RP uchwalił ustawę Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce9. Przewidziane w niej rozwiązania obejmują m.in. utworzenie
ze środków dotacji podmiotowej funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych
w uczelni i pozostawienie niewydatkowanej części dotacji na tym funduszu, z
obowiązkiem jej wykorzystania na bieżące wsparcie osób niepełnosprawnych

8
9

Dz. U. z 2017 r., poz. 2163.
Dz. U. poz. 1668.
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w następnym roku. Zastosowanie tych rozwiązań będzie sprzyjało zwiększeniu
wydatkowania dotacji podmiotowej przez uczelnie na bieżące wsparcie osób
niepełnosprawnych, wyeliminuje możliwość przeznaczania niewydatkowanej
części na inne cele, a pośrednio przyczyni się do dostosowania kwot
wypłacanych dotacji do faktycznych potrzeb uczelni.
[str. 31-32 Informacji]
Niejednolite
informowanie uczelni

Niepełny nadzór
Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie informowało w jednakowy
sposób publicznych i niepublicznych uczelni wyższych o przykładowych
zadaniach możliwych do sfinansowania środkami dotacji podmiotowej
przeznaczonej na stwarzanie niepełnosprawnym studentom i doktorantom
warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia. Uczelnie niepubliczne
zostały bowiem poinformowane o szerszym katalogu takich zadań niż uczelnie
publiczne, dla których wytyczne zamieszczono jedynie na stronie internetowej
Ministerstwa. Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę, że zarówno szkoły
niepubliczne, jak i publiczne powinny być w taki sam sposób poinformowane
o możliwościach wydatkowania dotacji podmiotowej.
[str. 35 Informacji]
Ministerstwo nie wywiązało się z określonego w art. 33 ust. 1 ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym obowiązku nadzorowania uczelni publicznych
w zakresie realizacji zadania związanego ze stwarzaniem niepełnosprawnym
studentom i doktorantom warunków do pełnego udziału w procesie
kształcenia i w badaniach naukowych. Nie pozyskiwało bowiem od uczelni
informacji o zakresie i sposobie wykorzystania dotacji podmiotowych na
zadania związane ze stwarzaniem niepełnosprawnym studentom
i doktorantom warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia, ani też nie
prowadziło w uczelniach publicznych kontroli w tym zakresie. Ministerstwo nie
dysponowało zatem narzędziami umożliwiającymi ocenę skuteczności działań
uczelni na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz wpływu przekazanych
środków na poprawę warunków kształcenia tych osób. Skutkiem tego nie
mogło ocenić funkcjonowania systemu wspierania niepełnosprawnych
studentów i doktorantów w uczelniach publicznych.
[str. 35-36 Informacji]
W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie uwzględniano niektórych
istotnych sygnałów o nieprawidłowościach przy sporządzaniu analizy ryzyka
dotyczącej planowania kontroli w uczelniach. Skargę od osoby
niepełnosprawnej, której uniemożliwiono kształcenie na uczelni publicznej
z powodu posiadanej niepełnosprawności, ograniczono jedynie do wystąpienia
do uczelni i uzyskania wyjaśnień w tej sprawie. Nie podjęto również działań
w celu wyjaśnienia wydatkowania przez jedną z uczelni kwoty 188 tys. zł
z dotacji podmiotowej, pomimo wątpliwości co do zasadności sfinansowania
zadań z tych środków.
[str. 36 Informacji]
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4. UWAGI I WNIOSKI
Uczelnie akademickie
i zawodowe

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że w kontekście niżu demograficznego,
skutkującego malejącą w ostatnich latach liczbą studentów, szczególnie istotne
staje się rekrutowanie na studia osób z niepełnosprawnościami, których
potencjał wciąż nie jest w pełni wykorzystywany. Podejmowane przez nieliczne
skontrolowane uczelnie działania, zidentyfikowane przez NIK jako tzw. dobre
praktyki, polegające m.in. na kierowaniu swojej oferty dydaktycznej do osób
z niepełnosprawnościami i zachęcanie ich do studiowania powinny być
standardem na wszystkich polskich uczelniach. Uwzględniając natomiast
sformułowaną ocenę ogólną kontrolowanej działalności, a także ustalenia
kontroli zaprezentowane w niniejszej Informacji, Najwyższa Izba Kontroli
wnioskuje do rektorów uczelni akademickich i zawodowych o podjęcie działań
zmierzających do:
1) Zwiększenia zainteresowania niepełnosprawnych
ponadgimnazjalnych ofertą dydaktyczną uczelni.

uczniów

szkół

2) Identyfikacji
wszystkich
istniejących
barier
architektonicznych
utrudniających lub uniemożliwiających dostęp osób z dysfunkcją narządu
ruchu do obiektów uczelnianych, a także podejmowanie działań na rzecz
ich wyeliminowania.
3) Utrzymywania w ciągłej sprawności urządzeń transportu bliskiego.
4) Wykorzystywania
dotacji
podmiotowej
na
bieżące
wsparcie
niepełnosprawnych studentów i doktorantów w danym roku budżetowym.
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5. WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
5.1. DZIAŁANIA

ZMIERZAJĄCE

DO

ZAPEWNIENIA

OSOBOM

NIEPEŁNOSPRAWNYM

WARUNKÓW KSZTAŁCENIA I UDZIAŁU W BADANIACH NAUKOWYCH
Większość skontrolowanych uczelni akademickich i zawodowych
w sposób prawidłowy podejmowała działania na rzecz zapewnienia
niepełnosprawnym studentom i doktorantom warunków do pełnego
udziału w procesie nauczania i w badaniach naukowych. Na 7 uczelniach
(spośród 15 objętych kontrolą) wciąż zdarzały się jednak sytuacje
uniemożliwiające takim osobom kształcenie i udział w badaniach
naukowych na równi z osobami pełnosprawnymi. Występowały w nich
bowiem bariery architektoniczne i rozwiązania techniczne niesprzyjające
osobom niepełnosprawnym. Niedostateczny był także poziom wsparcia
udzielanego tym osobom. Skutkowało to m.in. brakiem możliwości
uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego lub koniecznością
pokonywania dłuższej drogi w celu wejścia do obiektu uczelnianego.
Na jednej uczelni10 niepełnosprawny ruchowo student musiał być nawet
wnoszony do budynku, w którym zaplanowano zajęcia.
Udział osób z
niepełnosprawnościami
w społeczności
akademickiej

W latach 2015 – 2017 na skontrolowanych uczelniach akademickich
i zawodowych studiowało łącznie 3,4 tys. niepełnosprawnych studentów
i doktorantów11, co stanowiło 2% ogółu studentów i doktorantów kształcących
się w tego typach szkołach wyższych. Największy odsetek studentów
z niepełnosprawnościami w odniesieniu do całej społeczności akademickiej
wystąpił w PWSZ we Włocławku (4,3% w roku akademickim 2015/2016), zaś
najniższy – w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (w latach akademickich
2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018 – od 0,7% do 0,8%). W strukturze
studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami największy udział
stanowiły osoby z innymi rodzajami niepełnosprawności, tj. np. z zaburzeniami
psychicznymi i chorobami przewlekłymi (ok. 50%), a w następnej kolejności
osoby z zaburzeniami narządu ruchu (31%), osoby głuche lub słabosłyszące
(11%) oraz osoby niewidome lub słabowidzące (9%).

Przyjazne zasady
rekrutacji osób z
niepełnosprawnościami

Większość uczelni, w których prowadzono egzaminy wstępne12, w przyjętych
zasadach rekrutacji kandydatów na studia określiła warunki przystąpienia do
egzaminów praktycznych, dopuszczając możliwość ich dostosowania do
potrzeb i możliwości kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi.
W przypadku sześciu uczelni13, na wniosek niepełnosprawnych kandydatów
przewidziano zastosowanie zmian w trybie i formie egzaminów wstępnych,
uwzględniających rodzaj i stopień niepełnosprawności oraz specyfikę danego
kierunku studiów. Dotyczyło to np. zmiany formy egzaminu z pisemnego na
ustny, przedłużenia czasu trwania egzaminu, udziału w egzaminie tłumacza
języka migowego lub asystenta osób niepełnosprawnych ruchowo i osób
niewidomych, a także udostępnienia arkusza egzaminacyjnego w formie
dostosowanej do stopnia niepełnosprawności (np. z powiększoną czcionką).
W przypadku dwóch innych uczelni, stosujących egzaminy praktyczne na
wybrane kierunki studiów14, w zasadach rekrutacji na studia zamieszczono

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
W roku akademickim 2017/2018.
12 8 z 9 uczelni, w których wprowadzono egzaminy praktyczne na niektóre kierunki.
13 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie, PWSZ w Raciborzu, Uniwersytet Śląski w Katowicach
oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
14 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy - architektura, architektura
wnętrz, wzornictwo) oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - m.in.:
10
11
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wyłącznie ogólne zapisy wskazujące na możliwość ubiegania się kandydatów
będących osobami niepełnosprawnymi o pomoc i udogodnienia
w procesie rekrutacji, czy też zaadoptowanie formy egzaminów lub rozmowy
kwalifikacyjnej do potrzeb wynikających ze stopnia i rodzaju
niepełnosprawności.
W przypadku Politechniki Białostockiej, pomimo istnienia w procesie rekrutacji
egzaminów praktycznych, zasady rekrutacji nie zawierały żadnych
postanowień o możliwości dostosowania formy lub sposobu prowadzenia
egzaminów do potrzeb kandydatów wynikających z rodzajów ich
niepełnosprawności.
Dobre praktyki:
Dziewięć uczelni15 umożliwiło kandydatom na studia podanie
w ramach procesu rekrutacji informacji o niepełnosprawności,
a także zwrócenie się o udzielenie pomocy w procesie naboru.
Było to możliwe poprzez podanie stosownych danych
w systemie internetowej rekrutacji kandydatów lub też
zgłoszenie
faktu
niepełnosprawności
pracownikom
prowadzącym rekrutację.
PWSZ we Włocławku zwalniała natomiast niepełnosprawnych
kandydatów na studia z opłaty za postępowanie związane
z przyjęciem na studia.

Zbiorcze wyniki ankiet przeprowadzonych w trakcie badań kontrolnych NIK
wśród niepełnosprawnych studentów i doktorantów 15 uczelni16 wykazały, że
aż 95,6% ankietowanych w trakcie procesu rekrutacji nie napotkało utrudnień
z powodu niepełnosprawności.
Wszystkie skontrolowane uczelnie prawidłowo wywiązały się z określonego
w § 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
25 września 2014 r. w sprawie warunków jakim muszą odpowiadać
postanowienia
regulaminów
studiów,
obowiązku
zamieszczenia
w regulaminach studiów zapisów dotyczących dostosowania warunków
odbywania studiów do rodzaju niepełnosprawności. Zapisy te formułowały
uprawnienia studentów będących osobami niepełnosprawnymi, w zakresie np.:
- ubiegania się o indywidualny tok studiów, dostosowanie materiałów
dydaktycznych, sposobu realizacji zajęć, a także form i czasu egzaminów
i zaliczeń do indywidualnych potrzeb wynikających z rodzaju
niepełnosprawności i możliwości psychofizycznych studentów,
- wykorzystywania dostępnego na uczelniach sprzętu umożliwiającego lub
ułatwiającego kształcenie (np. lup, powiększalników, notesów brajlowskich
oraz specjalistycznych programów komputerowych),
- korzystania podczas zajęć i egzaminów z pomocy osób trzecich, w tym
asystentów osób niepełnosprawnych.
Rozpoznawanie przez
uczelnie potrzeb osób
niepełnosprawnych

Większość uczelni (87%)17 podejmowało z własnej inicjatywy działania
zmierzające
do
ustalenia
potrzeb
niepełnosprawnych
studentów
i doktorantów. Dotyczyły one organizacji działalności dydaktyczno-naukowej
oraz identyfikacji barier architektonicznych ograniczających dostępność

edukacja artystyczna w zakresie sztuki plastycznej, reżyseria dźwięku, pedagogika
specjalna (logopedia i terapia), teologia (kapłaństwo).
15 Politechnika Białostocka, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,
PWSZ w Elblągu, PWSZ w Kaliszu, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Państwowa Wyższa
Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie.
16 Ankiety udostępnione przez kontrolerów NIK niepełnosprawnym studentom
i doktorantom wypełniło 597 studentów i doktorantów.
17 Trzynaście spośród piętnastu skontrolowanych.
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obiektów uczelni dla osób z niepełnosprawnościami. Potrzeby
niepełnosprawnych studentów i doktorantów związane z procesem kształcenia
i badaniami naukowymi ustalano poprzez przeprowadzanie anonimowych
ankiet, jak również prowadzenie audytów, przeglądów i inwentaryzacji
zmierzających do ustalenia istniejących barier architektonicznych.
Tylko dwie uczelnie (Politechnika Gdańska i PWSZ w Elblągu) w badanym
okresie nie podejmowały z własnej inicjatywy ww. działań. Informacje o tych
potrzebach uzyskiwały natomiast z wniosków składanych przez
niepełnosprawnych studentów i doktorantów.
W PWSZ w Elblągu nie podejmowano takich działań, gdyż studenci,
samorząd studencki, ani też pracownicy Uczelni nie sygnalizowali
niewystarczającego
poziomu
udogodnień
dla
studentów
niepełnosprawnych.
W Politechnice Gdańskiej kierując się ochroną danych osobowych
Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych nie zwracał się
bezpośrednio do studentów niepełnosprawnych z zapytaniem
o potrzeby, w celu przedłożenia im konkretnej oferty pomocy lub
wsparcia. Jego zdaniem było to możliwe dopiero, gdy osoby
z niepełnosprawnościami zwracały się o taką pomoc. W ocenie
Najwyższej Izby Kontroli przepisy dotyczące ochrony danych
osobowych nie zakazywały w żaden sposób podejmowania
inicjatywy do udzielania wsparcia niepełnosprawnym studentom
i doktorantom. Warto przy tym zauważyć, że według badania
ankietowego przeprowadzonego w Politechnice Gdańskiej, ponad
połowa respondentów nie wiedziała, do kogo na uczelni może
zwrócić się o wsparcie.
Organizacyjne
wsparcie
niepełnosprawnych
studentów
i doktorantów
nie budziło
wątpliwości

Czternaście spośród piętnastu skontrolowanych Uczelni w okresie
poprzedzającym kontrolę NIK zapewniło organizacyjne wsparcie studentom
i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi.
Na 11 uczelniach18 zadania związane z zapewnieniem tym studentom
i doktorantom pełnego udziału w procesie kształcenia i badaniach naukowych
przypisano powołanym przez rektorów pełnomocnikom ds. studentów
niepełnosprawnych, rzecznikowi studentów niepełnosprawnych lub innym
pracownikom. W przypadku czterech uczelni zadania te powierzono
powołanym w tym celu jednostkom organizacyjnym, takim jak: biura, działy
i zespoły ds. studentów niepełnosprawnych19. Zaznaczyć należy jednak, że
w przypadku PWSZ w Elblągu pełnomocnik ds. studentów niepełnosprawnych
został powołany dopiero w trakcie kontroli NIK.
Zakres wsparcia udzielanego studentom i doktorantom niepełnosprawnym
w ww. formach organizacyjnych obejmował w szczególności:
- rozpoznawanie potrzeb, problemów i oczekiwań niepełnosprawnych
studentów i doktorantów,
- działalność informacyjną skierowaną do niepełnosprawnych studentów
i doktorantów w zakresie przysługujących im uprawnień oraz możliwych do
uzyskania form pomocy, w tym finansowej,
- opiniowanie wniosków dotyczących ustanowienia asystentów studentów
niepełnosprawnych oraz tłumaczy języka migowego,
- udzielanie indywidualnej pomocy niepełnosprawnym studentom
i doktorantom, w tym m.in. poprzez reprezentowanie ich interesów oraz

Politechnika Białostocka, Politechnika Gdańska, PWSZ w Kaliszu, Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, PWSZ w Raciborzu, PWSZ we Włocławku, PWSZ
w Chełmie, PWSZ w Płocku, PWSZ w Elblągu, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
w Bydgoszczy, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.
19 Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie.
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Prawidłowe
działania w zakresie
wsparcia
dydaktycznego

wsparcie w zakresie dostosowania warunków kształcenia do ich potrzeb
wynikających z rodzaju niepełnosprawności,
inicjowanie przedsięwzięć na rzecz poprawy warunków studiowania
zmierzających do wyrównania szans edukacyjnych, w tym m.in. poprzez
dostosowanie organizacji kształcenia do potrzeb i możliwości studentów
niepełnosprawnych.

Wszystkie skontrolowane uczelnie podejmowały działania w celu udzielania
wsparcia dydaktycznego niepełnosprawnym studentom i doktorantom.
Oferowane przez poszczególne uczelnie wsparcie było jednak zróżnicowane,
co wynikało zarówno z aktywności uczelni, rodzajów niepełnosprawności
studentów i doktorantów, a także zgłoszonych przez nich potrzeb. Oferowany
zakres podstawowych udogodnień obejmował głównie możliwości
zapewnienia indywidualnego toku studiów, ustanowienia opiekunów
wydziałowych i asystentów osób niepełnosprawnych, a także wyposażenie
bibliotek i niektórych sal wydziałów i instytutów w sprzęt wspierający
w procesie kształcenia osoby niedosłyszące, niesłyszące, niedowidzące
i niewidzące (np. sprzęt nagłaśniający, rzutniki, komputery z osprzętem
i oprogramowaniem dla osób niedowidzących i niewidzących, lupy
elektroniczne, urządzenia powiększające i odczytujące tekst drukowany).
W niektórych uczelniach oferowane wsparcie było szersze i obejmowało także
m.in.:
- zapewnienie w poszczególnych wydziałach i instytutach stanowisk
dostosowanych do przedmiotu zajęć i rodzaju niepełnosprawności, które
były wyposażone w odpowiedni sprzęt, jak np. laptopy z dostępem do
internetu i wbudowanymi narzędziami – lupa, powiększenie czcionki (PWSZ
w Chełmie),
- udostępnianie, za pośrednictwem prowadzonych wypożyczalni, sprzętu
wyrównującego szanse edukacyjne niepełnosprawnych studentów
i doktorantów, jak np.: laptopy z oprogramowaniem udźwiękawiającym
i powiększającym, dyktafony, skanery mobilne, powiększalniki przenośne,
tablety z tłumaczem języka migowego, notatniki brajlowskie, klawiatury dla
osób niedowidzących lub piszących jedną ręką, odtwarzacze książek
cyfrowych (Politechnika Białostocka, Uniwersytet TechnologicznoPrzyrodniczy w Bydgoszczy, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
PWSZ we Włocławku),
- dostosowywanie pisemnych materiałów dydaktycznych udostępnianych
studentom niedowidzącym i niewidzącym np.: w alfabecie brajla,
w większym rozmiarze czcionki lub stonowanej kolorystyce (PWSZ
w Chełmie, Uniwersytet Śląski w Katowicach),
- zastosowanie w aulach, salach dydaktycznych, dziekanatach oraz
bibliotekach rozwiązań technicznych wzmacniających sygnały odbierane
w aparatach słuchowych niedosłyszących studentów i doktorantów20
(Politechnika Białostocka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki
i Przedsiębiorczości w Łomży, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie),
- zapewnienie usług tłumacza migowego „on-line” (Uniwersytet
Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Uniwersytet WarmińskoMazurski w Olsztynie),
- zapewnienie kadry dydaktycznej i administracyjnej przeszkolonej
w zakresie podstaw języka migowego (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie, PWSZ we Włocławku) oraz lektorów języków obcych
posiadających kwalifikacje do nauczania osób z dysfunkcją wzroku lub

20

Pętle indukcyjne lub przenośne systemy FM.
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słuchu21 (np. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, PWSZ we Włocławku).
Fot. nr 1. Stanowisko komputerowe przystosowane dla osób
niepełnosprawnych w Bibliotece Głównej Politechniki Gdańskiej.

Źródło: materiały kontrolne NIK.
Dobra praktyka:
Z inicjatywy Pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych w PWSZ
w Raciborzu, w roku akademickim 2015/2016 zorganizowano
wolontariat studencki. Funkcjonował on w ramach Studenckiego
Klubu Pomocy Koleżeńskiej, który zrzeszał grupę studentów
wolontariuszy pomagających niepełnosprawnym studentom. Do ich
głównych zadań należało m.in. towarzyszenie i udzielanie wsparcia
osobom z niepełnosprawnościami zarówno podczas zajęć
dydaktycznych, jak i w trakcie przerw pomiędzy zajęciami, pomoc
w sporządzaniu notatek oraz w przemieszczaniu się pomiędzy
obiektami Uczelni, a także wsparcie w załatwianiu spraw
związanych z procesem kształcenia. W ocenie Najwyższej Izby
Kontroli taka forma wsparcia studentów niepełnosprawnych
sprzyjała ich integracji ze studentami pełnosprawnymi oraz
uwrażliwiała społeczność studencką na problemy związane
z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych.

Przeprowadzone w ramach kontroli badanie ankietowe wykazało, że 87,7%
studentów i doktorantów, którzy zwrócili się do uczelni o udzielenie im
wsparcia uzyskało wnioskowaną pomoc. Dotyczyło to m.in. przyznania
stypendium specjalnego i zapomóg, udostępnienia sprzętu komputerowego,
zapewnienia zajęć dodatkowych i rehabilitacyjnych oraz dostosowania formy
i czasu egzaminów do rodzaju niepełnosprawności. Pozostałe 12,3%
zadeklarowało natomiast, że nie otrzymało wnioskowanego wsparcia, przy
czym tylko niektórzy z ankietowanych wskazali o jaką pomoc wnioskowali.
Dotyczyło to m.in. przypadków odmowy udostępniania materiałów
dydaktycznych w żądanej formie, czy też nieudzielenia pomocy w załatwianiu
spraw studenta.

21 Np. kursy w zakresie oligofrenopedagogiki (dział pedagogiki specjalnej zajmujący się
nauczaniem i wychowaniem osób upośledzonych umysłowo) i arteterapii (leczenia
poprzez sztukę).
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Na ogół prawidłowa
organizacja zajęć
wychowania
fizycznego

Prawie wszystkie uczelnie (14 na 15 skontrolowanych) zapewniły
niepełnosprawnym studentom możliwość udziału w ćwiczeniach na zajęciach
wychowania fizycznego. Jedynie w PWSZ w Płocku, z uwagi na bariery
architektoniczne, nie stworzono studentom niepełnosprawnym ruchowo
poruszającym się na wózkach inwalidzkich, możliwości dostępu do obiektu
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, a tym samym udziału w ćwiczeniach
z wychowania fizycznego.
Zajęcia wychowania fizycznego w poszczególnych uczelniach organizowano
w różnych formach począwszy od programowych, które dostosowywano do
indywidualnych możliwości niepełnosprawnych studentów (np. PWSZ
w Kaliszu, PWSIiP w Łomży), poprzez zajęcia teoretyczne dotyczące m.in.
wiedzy o kulturze fizycznej i zdrowym trybie życia (np. Politechnika Gdańska,
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, PWSZ w Płocku, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), zajęcia
korekcyjno-wyrównawcze i rehabilitacyjne (np.: PWSZ w Elblągu, Politechnika
Gdańska, PWSZ w Raciborzu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie),
po fakultatywny udział tych studentów w działalności sekcji sportowych
prowadzonych przez uczelniane kluby sportowe (np. studenci niepełnosprawni
w ramach zajęć prowadzonych w Centrum Sportu Akademickiego Politechniki
Gdańskiej uczestniczyli w zajęciach sekcji piłki nożnej, trójboju siłowego
i pływania, a w Klubie Uczelnianym Akademickiego Związku Sportowego PWSZ
w Elblągu także m.in. w zajęciach z żeglarstwa oraz jazdy konnej, w tym
hipoterapii. Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach prowadzonych
sekcji sportowych przygotowywał natomiast studentów niepełnosprawnych do
udziału w Integracyjnych Mistrzostwach Polski m.in. w tenisie stołowym,
bowlingu i goalballu).
Z wyjaśnień akademickich nauczycieli wychowania fizycznego (zatrudnionych
w PWSZ w Elblągu oraz Politechnice Gdańskiej) wynikało, że główny problem
w organizacji i prowadzeniu zajęć wychowania fizycznego z udziałem
studentów niepełnosprawnych stanowiło nieprzedkładanie przez nich
stosownych orzeczeń o niepełnosprawności, co utrudniało indywidualne
dostosowywanie zajęć do ich potrzeb i możliwości oraz niosło ryzyko
pogorszenia ich stanu zdrowia.

Wsparcie psychologiczne
i psychiatryczne osób z
niepełnosprawnościami

Dziewięć22 spośród 15 skontrolowanych uczelni zapewniło swoim studentom,
w tym z zaburzeniami psychicznymi, bezpłatną pomoc psychologiczną
lub/i psychiatryczną. Była ona organizowana przez uczelnie we własnym
zakresie, jak również poprzez zlecanie usług zewnętrznym podmiotom.
Na przykład, w PWSZ w Elblągu, w ramach Akademickiego Centrum Wsparcia
i Doradztwa, konsultacji i pomocy psychologicznej udzielał pracownik naukowy
uczelni posiadający wykształcenie psychologiczne oraz dwa stopnie
specjalizacji w zakresie poradnictwa i opieki psychologicznej oraz w zakresie
pomocy psychologicznej dzieci i młodzieży. Wsparcia, poradnictwa
i instruktażu studentom PWSZ w Elblągu udzielał ponadto psycholog
zatrudniony na podstawie umowy zlecenia. W przypadku Politechniki
Gdańskiej wsparcie psychologiczne zapewniono zawierając umowę
o współpracy z Centrum Pomocy Psychologicznej. Na jej podstawie studentom
i doktorantom Politechniki udzielano konsultacji psychoterapeutycznych, które
stanowiły podstawę dalszego postępowania, w tym: diagnozy, wskazań do
psychoterapii lub konsultacji psychiatrycznej, a także kierowania do placówek
specjalistycznych.

22 Politechnika Białostocka, PWSZ w Elblągu, Politechnika Gdańska, PWSZ w Kaliszu,
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie,
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, PWSZ w Płocku.
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Działania informacyjne
i promocyjne

Uczelnie
podejmowały
działania
informacyjne
skierowane
do
niepełnosprawnych studentów i doktorantów. Obejmowały one głównie
zamieszczanie na stronach internetowych, a także w wydawanych
informatorach i przewodnikach informacji o osobach i jednostkach
organizacyjnych uczelni powołanych do wspierania i reprezentowania
niepełnosprawnych studentów i doktorantów, zakresie oferowanej pomocy,
w tym możliwości ubiegania się o dostosowanie zajęć (np. indywidualnego toku
studiów),
uzyskania
nieodpłatnego
specjalistycznego
wsparcia
psychologicznego, a także o dostępnej pomocy finansowej obejmującej zasady
przyznawania stypendium specjalnego.
Wyniki ankiet przeprowadzonych w ramach kontroli wskazują, że 81,7%
ankietowanych niepełnosprawnych studentów i doktorantów wiedziało do
kogo mogą zwrócić się z prośbą o wsparcie oraz jakie jego formy są możliwe do
uzyskania.
Wszystkie skontrolowane uczelnie podejmowały również działania promocyjne
zmierzające do zachęcenia uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ich
absolwentów do podjęcia studiów. Skierowane one były również do
niepełnosprawnych uczniów i absolwentów szkół średnich i polegały
w szczególności na publikowaniu na stronach internetowych uczelni, a także
w przewodnikach informacji o przygotowaniu organizacyjnym i dydaktycznym
uczelni do potrzeb niepełnosprawnych studentów i doktorantów, dostępności
obiektów dydaktycznych i zaplecza lokalowego (domów studenckich) dla osób
niepełnosprawnych,
a
także
możliwościach
uzyskania
wsparcia
psychologicznego i finansowego. Większość uczelni23 organizowała ponadto
imprezy promocyjne (m.in. w postaci tzw. „dni otwartych”), uczestniczyła
w targach naukowo-edukacyjnych, a także prowadziła spotkania promocyjne
z uczniami w szkołach ponadgimnazjalnych.
Dobra praktyka:
Cztery uczelnie (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet im.
A. Mickiewicza w Poznaniu oraz PWSZ w Płocku), w celu zachęcenia
niepełnosprawnej młodzieży do podjęcia studiów organizowały
spotkania informacyjne z niepełnosprawnymi uczniami specjalnych
ośrodków szkolno-wychowawczych, podczas których zapoznawano
tych uczniów zarówno z ofertą kształcenia, jak i formami wsparcia
udzielanego niepełnosprawnym studentom.

Szkolenia kadry
uczelnianej

W okresie objętym kontrolą oraz w latach wcześniejszych, 14 skontrolowanych
uczelni skierowało pracowników lub organizowało szkolenia i kursy dotyczące
potrzeb osób niepełnosprawnych. Dotyczyły one m.in. zagadnień związanych
z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych w środowisku akademickim,
identyfikacją ich potrzeb, problemami mogącymi wystąpić w procesie
dydaktycznym oraz sposobami ich niwelacji zmierzającymi do wyrównania
szans edukacyjnych, postępowaniem i komunikacją w relacjach ze studentami
niepełnosprawnymi, w tym z zaburzeniami psychicznymi, zasadami pracy ze
studentami słabowidzącymi i niewidzącymi oraz słabosłyszącymi,
niesłyszącymi i z wadami wymowy.
Szkoleń i kursów w ww. zakresie nie prowadzono w Politechnice
Gdańskiej. Jak wynikało z wyjaśnień Rektora, wydziały uczelni nie
zgłaszały problemów z nauczaniem niepełnosprawnych studentów,
a temat ten był poruszany na spotkaniach z nauczycielami i nie
wymagał dodatkowych szkoleń.

Badanie ankietowe NIK wykazało, że blisko 89% ankietowanych
niepełnosprawnych studentów i doktorantów w trakcie zajęć edukacyjnych lub
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Dotyczyło to 12 (80%) skontrolowanych uczelni.
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badań naukowych nie doświadczyło sytuacji, w których pracownicy naukowi
uczelni okazywali niechęć lub niezadowolenie z powodu niepełnosprawności
studentów lub doktorantów uczestniczących w zajęciach. Niemniej jednak
pozostałe 11% doświadczyło przypadków nieprzyjaznych postaw ze strony
kadry uczelni. Ankietowane osoby z niepełnosprawnościami wskazywały m.in.
na przypadki nieudzielania przez pracowników uczelni oczekiwanej pomocy,
braku empatii i zainteresowania problemami wynikającymi z ich
niepełnosprawności, niereagowania na prośby o dostosowanie materiałów
pisemnych do potrzeb osób niedowidzących, a także nierespektowania przez
prowadzących zajęcia wychowania fizycznego niepełnosprawności studentów
i przedkładanych przez nich orzeczeń o stanie zdrowia.
Zdaniem NIK celowym jest zatem zapewnienie przez uczelnie swoim
pracownikom systematycznego podnoszenia świadomości i kultury obcowania
z osobami niepełnosprawnymi poprzez fachowe szkolenia w zakresie obsługi
i zasad savoir-vivre w relacjach z osobami niepełnosprawnymi.
Dobre praktyki:
W celu podnoszenia świadomości pracowników w zakresie
kontaktu z osobami niepełnosprawnymi PWSZ w Raciborzu
opublikowała na stronie internetowej praktyczny poradnik savoirvivre osób niepełnosprawnych oraz wskazówki dla wykładowców
do prowadzenia zajęć z osobami z różnego rodzaju
niepełnosprawnościami. Opracowanie to przekazano także
dyrektorom poszczególnych instytutów uczelni.
Podobnie postąpił Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
w Bydgoszczy, który również zamieścił na stronie internetowej
praktyczny poradnik savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych
oraz wskazówki dla osób prowadzących zajęcia dydaktyczne ze
studentami niewidomymi i słabowidzącymi, niesłyszącymi
i słabosłyszącymi, a także z niepełnosprawnością mowy
(opracowany przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego
w Krakowie).
Przypadki
niedostosowania
obiektów do potrzeb
osób
niepełnosprawnych

Przeprowadzone w ramach niniejszej kontroli oględziny obiektów
i pomieszczeń, w których zgodnie z planami prowadzono zajęcia z udziałem
niepełnosprawnych studentów, a także obiektów i pomieszczeń
wspomagających proces dydaktyczny (np. biblioteki i czytelnie) oraz
oferowanego przez uczelnie zaplecza mieszkaniowego (domów studenckich),
wykazały, że w 7 z 15 skontrolowanych uczelni24 występowały bariery
utrudniające lub uniemożliwiające udział niepełnosprawnych studentów
i doktorantów w procesie kształcenia i w badaniach naukowych na takich
samych warunkach jak osób pełnosprawnych. W przypadku pozostałych
uczelni utrudnienia takie nie występowały (Państwowa Wyższa Szkoła
Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży oraz PWSZ w Raciborzu) lub też nie
miały one istotnego wpływu na kształcenie osób niepełnosprawnych na równi
z pełnosprawnymi25.
Pomimo podejmowania przez uczelnie realizacji zadań inwestycyjnych i prac
remontowych, wyniki oględzin aż w przypadku 13 spośród 15 kontrolowanych
uczelni wykazały niedostosowanie oraz/lub nieprzyjazność obiektów, a także
wyposażenia i stanu technicznego urządzeń transportowych dla osób
niepełnosprawnych. Powodem takiego stanu rzeczy był m.in. brak
wystarczających środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych

Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, PWSZ w Elblągu, Politechnika
Gdańska, PWSZ w Płocku, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Szkoła Główna
Handlowa w Warszawie, PWSZ we Włocławku.
25 Politechnika Białostocka, PWSZ w Chełmie, PWSZ w Kaliszu, Uniwersytet Śląski
w Katowicach, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
24

24
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służących osobom niepełnosprawnym, trudności techniczne w dostosowaniu
niektórych obiektów uczelnianych, a także niedopatrzenia przy planowaniu
prac remontowych.
Ustalone przypadki niedostosowania oraz/lub nieprzyjazności obiektów
dotyczyły głównie:
•

Występowania barier architektonicznych wewnątrz budynków uczelni np. schodów i progów bez pochylni i podjazdów lub zbyt wąskich drzwi,
które utrudniały lub uniemożliwiały niepełnosprawnym studentom
i doktorantom poruszającym się na wózkach inwalidzkich dostęp do
niektórych pomieszczeń - np.: sal wykładowych, bibliotek lub pokojów
wykładowców (PWSZ w Elblągu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu).

•

Niezapewnienia
na
terenie
uczelni
ciągów
komunikacyjnych
umożliwiających swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych
korzystających z wózków inwalidzkich pomiędzy budynkami uczelni
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie).

•

Przypadków niesprawności platform przyschodowych dla osób
niepełnosprawnych oraz schodołazu, co wymuszało korzystanie przez
osoby z niepełnosprawnością ruchową z alternatywnych ciągów
komunikacyjnych (Politechnika Gdańska, Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie).
Fot. nr 2. Niesprawna platforma przyschodowa w budynku Wydziału
Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.

Źródło: materiały kontrolne NIK.

•
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Niewyposażenia części dźwigów osobowych w system informacji głosowej,
o którym mowa w § 193 ust. 2a ww. rozporządzenia (Politechnika
Białostocka, PWSZ w Chełmie, PWSZ w Elblągu, PWSZ w Kaliszu,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, PWSZ we Włocławku) lub
w wymagane ww. przepisem dodatkowe oznakowanie dla osób
niewidomych (Uniwersytet Śląski w Katowicach). Wystąpiły również
przypadki niezachowania terminów przeprowadzania okresowych badań
dźwigów osobowych, określonych załącznikiem nr 1 do rozporządzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października
2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego
w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego26 (PWSZ
w Płocku).

Dz. U. Nr 193, poz. 1890.
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•

Niewyznaczenia miejsc dla pojazdów, z których korzystają osoby
niepełnosprawne, pomimo takiego wymogu określonego w § 18 ust. 1 ww.
rozporządzenia (PWSZ w Elblągu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, PWSZ w Płocku, PWSZ w Chełmie27).

•

Nieoznaczenia powierzchni spoczynków schodów w postaci wykończenia
wyróżniającego je odcieniem, barwą bądź fakturą, co najmniej w pasie
30 cm od krawędzi rozpoczynającej i kończącej bieg schodów, co było
wymagane § 306 ust. 2 ww. rozporządzenia (PWSZ w Elblągu).

•

Nieoznakowania w sposób widoczny drzwi wykonanych z przeźroczystych
tafli szkła, pomimo wymogu § 295 ww. rozporządzenia (PWSZ w Elblągu).
Fot. nr 3. Wejście do budynku dydaktycznego PWSZ w Elblągu
z nieoznaczonym w widoczny sposób przeszkleniem drzwiowym.

•

Braku toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych na dostępnych
im poziomach budynków, wymaganych § 86 ww. rozporządzenia (PWSZ
w Chełmie, PWSZ w Elblągu, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
w Lublinie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
PWSZ we Włocławku). Brakowało też niektórych elementów wyposażenia
wymaganego tym rozporządzeniem (np. uchwytów ułatwiających
korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych w trzech toaletach Gmachu
Głównego Politechniki Gdańskiej). Wystąpiły także przypadki
wykorzystywania toalet dla osób niepełnosprawnych jako tymczasowych
pomieszczeń do przechowywania części wyposażenia, co utrudniało lub
uniemożliwiało dostęp do tych pomieszczeń osobom niepełnosprawnym
poruszającym się na wózkach inwalidzkich (PWSZ w Elblągu, Politechnika
Gdańska).

•

Przypadków braku lub niepełnej przyjazności budynków uczelni dla osób
niepełnosprawnych, tj. m.in.:
umieszczenia Działu Pomocy Materialnej Studentom na drugim piętrze
budynku bez dźwigu osobowego (PWSZ w Chełmie),
montażu łączników oświetlenia na wysokości powyżej 1,3 m,
co utrudniało sięgnięcie do nich osobom niepełnosprawnym
poruszającym się na wózkach inwalidzkich (PWSZ w Elblągu,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
niedostępności dla osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających
się na wózkach inwalidzkich nadziemnych i podziemnych łączników
pomiędzy budynkami dydaktycznymi, które pozostawały oddzielone

Źródło: materiały kontrolne NIK.

27 Na uczelni tej miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych wyznaczono w trakcie
kontroli NIK.
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schodami, co uniemożliwiało tym osobom przemieszczanie się
pomiędzy budynkami na równi z osobami pełnosprawnymi; zmuszone
były one do wychodzenia na zewnątrz, co było uciążliwe, zwłaszcza
w okresie jesienno-zimowym (Uniwersytet TechnologicznoPrzyrodniczy w Bydgoszczy, Politechnika Gdańska oraz PWSZ we
Włocławku),
braku podjazdów dla wózków inwalidzkich w obrębie wejść głównych
do budynków (PWSZ w Elblągu28 i we Włocławku29), co uniemożliwiało
osobom niepełnosprawnym ruchowo poruszającym się na wózkach
inwalidzkich wchodzenie do budynków uczelni razem z osobami
pełnosprawnymi, bez konieczności pokonywania dłuższej drogi.
Uwzględniając fakt, że obiekty tych uczelni nie są zabytkowe, zdaniem
NIK nie było przeciwwskazań do dostosowania wejść tych budynków
do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Fot. nr 4. Łącznik pomiędzy budynkami A i B Wydziału Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej niedostępny dla osób
niepełnosprawnych (prowadzą do niego schody bez możliwości dostępu
dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich).

Źródło: materiały kontrolne NIK.

Kontrola wykazała, że na dwóch uczelniach brak wyposażenia niektórych
zarządzanych przez nie budynków dydaktycznych w rozwiązania techniczne
zapewniające osobom niepełnosprawnym ruchowo dostęp do sal wykładowych
skutkował koniecznością podjęcia działań organizacyjnych, aby osoby te mogły
uczestniczyć w zaplanowanych zajęciach.
W PWSZ w Elblągu zajęcia z udziałem niepełnosprawnych ruchowo
studentów w budynku dydaktycznym B230 planowano wyłącznie na
parterze budynku, przy czym biblioteka położona na wyższym
poziomie pozostawała dla nich niedostępna.
W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w celu zapewnienia
studentowi niepełnosprawnemu poruszającemu się na wózku
inwalidzkim dostępu do budynku dydaktycznego A31 i mieszczących

Budynek przy al. Grunwaldzkiej 137.
Budynek przy ul. Mechaników 3.
30 Budynek bez dźwigu osobowego lub innych urządzeń zapewniających dostęp osób
niepełnosprawnych do pomieszczeń na piętrach.
31 Budynek bez podjazdów i pochylni, a także bez dźwigu osobowego lub platform
przyschodowych umożliwiających dostęp i poruszanie się w nim osobom
niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich.
28
29
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się w nim sal, wynajęto zewnętrzną, wyspecjalizowaną firmę do
czterokrotnego wniesienia tej osoby na pierwsze piętro budynku,
gdzie odbywały się zajęcia.

Fot. nr 5. Wnętrze klatki schodowej w budynku „A” Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie bez zapewnienia możliwości dostępu osobom poruszającym się
na wózkach inwalidzkich.

Źródło: materiały kontrolne NIK.

Na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy działania
podjęte w celu dostosowania dwóch budynków dydaktycznych okazały się
niewystarczające dla zapewnienia osobom poruszającym się na wózkach
inwalidzkich możliwości samodzielnego korzystania z tych obiektów.
Co prawda, wewnątrz zamontowano platformy przyschodowe, jednak budynki
te pozostawały dla tych osób niedostępne z uwagi na zewnętrzne schody
stanowiące barierę architektoniczną.
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Fot. nr 6. Wejście do budynku Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii
Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy (budynek A przy
ul.
Bernardyńskiej)
z
barierami
architektonicznymi
dla
osób
niepełnosprawnych
(wewnątrz
budynku
zainstalowano
platformę
przyschodową dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich).

Źródło: materiały kontrolne NIK.

Pomimo stwierdzonych w toku kontroli przypadków niedostosowania
obiektów i pomieszczeń niektórych uczelni do potrzeb studentów
i doktorantów z niepełnosprawnościami, znaczna ich część (89%) wyraziła
w badaniu ankietowym opinię, iż nie napotkali barier komunikacyjnych lub
informacyjnych uniemożliwiających lub utrudniających swobodny lub
nieskrępowany dostęp do obiektów uczelni, w których odbywały się zajęcia
edukacyjne lub badania naukowe.
Dobre praktyki:
Na terenie głównego kampusu Uniwersytetu TechnologicznoPrzyrodniczego w Bydgoszczy wdrożono autorski system
wspomagający orientację przestrzenną i ułatwiający poruszanie się
także osobom niepełnosprawnym. System obejmował m.in.
sieciową aplikację mobilną, która przy wykorzystaniu smartfonu
umożliwiała nawigację na terenie kampusu i wewnątrz budynków
z wykorzystaniem m.in. podlegających skanowaniu kodów QR
z tabliczek oraz drogowskazów umieszczonych m.in. przy salach
i gabinetach.
W 2015 r. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie opracował
i zamieścił na portalu internetowym przewodnik dla osób
niepełnosprawnych umożliwiający wyznaczenie trasy z ominięciem
występujących na terenie kampusu barier architektonicznych.
Przewodnik zawierał ponadto informacje o bazie budynków i ich
charakterystyce w zakresie dostosowania do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Uniwersytet od 2017 r. zapewniał ponadto
usługę
transportową
skierowaną
do
niepełnosprawnych
studentów, którzy mają problemy z przemieszczaniem się na
zajęcia (w szczególności osoby niepełnosprawne ruchowo,
niewidzące i niedowidzące).
Transport
na
zajęcia
dydaktyczne
dla
studentów
niepełnosprawnych ruchowo zapewniał także Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu.
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5.2.WYKORZYSTANIE

PRZEZ

UCZELNIE

ŚRODKÓW

NA

WSPARCIE

DYDAKTYCZNE

I NAUKOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Skontrolowane akademickie i zawodowe uczelnie publiczne w różnym
stopniu (od 0,9% do 100%) wykorzystywały środki otrzymywane
z budżetu państwa w formie dotacji podmiotowych na realizację zadań
związanych ze stwarzaniem studentom i doktorantom będących osobami
niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie
kształcenia. Przyczynami skrajnie niskiego i niskiego poziomu
wydatkowania środków w dwóch uczelniach (odpowiednio 0,9%
i 19,8%) była głównie ograniczona inicjatywa w zakresie ustalania
potrzeb
niepełnosprawnych
studentów,
ale
również
zamiar
przeznaczenia niewykorzystanej w roku budżetowym części dotacji
podmiotowej, stanowiącej w następnych latach środki własne uczelni, na
realizację zadań inwestycyjnych służących osobom niepełnosprawnym.
Spowodowane to było m.in. tym, że przyjęte rozwiązanie w zakresie
podziału dotacji podmiotowej nie uzależniało wysokości przyznawanych
środków od faktycznych potrzeb niepełnosprawnych studentów
i doktorantów.
Zróżnicowany poziom
wykorzystania środków
dotacji

Publiczne uczelnie, realizując zadanie dotyczące stwarzania niepełnosprawnym
studentom warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia, otrzymują na
podstawie przepisów art. 94 ust. 1 pkt 11 ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym dotacje podmiotowe z budżetu państwa. Środki te mogą być
przeznaczone jedynie na pokrycie bieżących wydatków uczelni na cel, na który
zostały przyznane32.
Objęte kontrolą 15 uczelni otrzymało na ww. cel środki z Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego w łącznej kwocie 17,5 mln zł, z której wydatkowano
niespełna 50%, tj. 8,5 mln zł. W poszczególnych latach dwie uczelnie
wykorzystały dotacje w pełnej kwocie, zaś pozostałe 13 - na poziomie od 0,9%
do 96%. Z uwagi na fakt, że środki z dotacji podmiotowej niewykorzystane
w roku budżetowym, w którym zostały przyznane, nie podlegają zwrotowi do
budżetu państwa, lecz mogą być wykorzystywane w kolejnych latach33,
niektóre uczelnie świadomie ograniczały wydatki na bieżące wsparcie dla
niepełnosprawnych studentów i doktorantów. W kolejnych latach środki te
mogą być bowiem przeznaczone nie tylko na pokrycie bieżących wydatków, ale
również na sfinansowanie innych zadań, w tym inwestycyjnych. Środki te tracą
wówczas „przymiot celowości”, tj. nie muszą być wydatkowane na cel, na który
zostały przyznane.

32 Na podstawie art. 94c ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz art. 131 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, ze zm.).
33 Zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni
publicznych (Dz. U. poz. 1533), niewykorzystane w danym roku środki dotacji
podmiotowej stanowią przychody działalności dydaktycznej. Po zakończeniu roku
budżetowego stanowią ewentualny zysk, który na podstawie art. 101 ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym, przeznacza się na fundusz zasadniczy lub fundusz rozwoju
uczelni.
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Politechnika Gdańska w 2015 r. wydatkowała zaledwie
10,5 tys. zł z przyznanej kwoty 690,0 tys. zł (1,5%). W 2016 r.
wydatkowano zaś 16,2 tys. zł, co stanowiło 2,4% otrzymanej
kwoty (667,7 tys. zł), a w 2017 r. - 10,9 tys. zł z kwoty
682,6 tys. zł (1,6%). Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli niski
stopień
wykorzystania
środków
spowodowany
był
ograniczoną inicjatywą Politechniki w zakresie aktywnego
ustalania
potrzeb
niepełnosprawnych
studentów
i doktorantów.
W PWSZ w Elblągu wykorzystanie środków z dotacji
podmiotowej wyniosło 0,9% w 2015 r. (1,1 tys. zł ze
115,2 tys. zł), 3,6% w 2016 r. (3,6 tys. zł z 99,6 tys. zł) oraz
19,8% w 2017 r. (17,7 tys. zł z 89,4 tys. zł). Według wyjaśnień
Rektora Uczelni, główną przyczyną niskiego wykorzystania
dotacji była potrzeba zgromadzenia środków na planowane
zadanie inwestycyjne dotyczące budowy dźwigu osobowego dla
osób niepełnosprawnych w jednym z uczelnianych obiektów.

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że wprawdzie niewykorzystane środki
dotacji podmiotowych mogą być wydatkowanie w kolejnych latach na dowolny
cel, to jednak co do zasady powinny być wykorzystane w roku budżetowym, na
który zostały przyznane i służyć sfinansowaniu bieżących wydatków
związanych z zapewnieniem niepełnosprawnym studentom i doktorantom
warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach
naukowych. Realizacja inwestycji powinna być natomiast finansowana ze
środków dotacji celowej, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 10 ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym.
Za dobrą praktykę należy natomiast uznać finansowanie przez
1034 spośród 13 uczelni zakupu wyposażenia lub realizacji zadań
inwestycyjnych służących osobom niepełnosprawnym ze środków własnych,
które pochodziły z niewykorzystanych w poprzednich latach dotacji
podmiotowych.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewykorzystane
środki z dotacji podmiotowej przeznaczył w kolejnych latach m.in.
na przystosowanie pomieszczeń pracowni komputerowej
i multimedialnej dla osób niepełnosprawnych (325,5 tys. zł),
modernizację domu studenckiego, w tym m.in. budowę dźwigów
osobowych i przebudowę pokojów dla osób niepełnosprawnych
(760,4 tys. zł), a także na zakup skanera przenośnego dla
niepełnosprawnych studentów (14,1 tys. zł).
W PWSZ w Elblągu, PWSZ w Płocku, Państwowej Wyższej Szkole
Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży oraz Uniwersytecie
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu środki przeznaczono również
na zakup sprzętu sportowego i rehabilitacyjnego do zajęć
wychowania fizycznego oraz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

W przypadku natomiast pozostałych trzech uczelni zgromadzone środki,
pochodzące z niewykorzystanych w latach ubiegłych dotacji podmiotowych,
planowało
wydatkować
w
przyszłości
na
potrzeby
studentów
niepełnosprawnych (PWSZ w Raciborzu) lub wykorzystywano je na poprawę
warunków kształcenia ogółu studentów i doktorantów, w tym także
niepełnosprawnych, poprzez realizację zadań inwestycyjnych i remontów oraz

34 Dotyczyło to: Politechniki Białostockiej, Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego
w Bydgoszczy, PWSZ w Elblągu, Politechniki Gdańskiej, Państwowej Wyższej Szkoły
Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, PWSZ w Płocku, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz PWSZ we Włocławku.
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zakup sprzętu dydaktycznego
w Lublinie oraz PWSZ w Kaliszu).

(Uniwersytet

Marii

Curie-Skłodowskiej

W większości skontrolowanych uczelni publicznych (14) otrzymane
z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego środki dotacji podmiotowej
zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, tj. na zadania służące
wspieraniu niepełnosprawnych studentów i doktorantów w procesie
kształcenia. Zostały one również przeznaczone na pokrycie bieżących
wydatków uczelni i mieściły się w katalogu zadań możliwych do sfinansowania
zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego35.
Nowe regulacje
dotyczące sposobu
postępowania ze
środkami dotacji
podmiotowej

W dniu 20 lipca 2018 r. Sejm RP uchwalił nową ustawę Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce36, w której m.in. zmienił dotychczasowy sposób postępowania
ze środkami dotacji podmiotowej. Przyjęto, że środki tej dotacji będą stanowiły
fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych w uczelni, a niewykorzystana ich
część zostanie pozostawiona na realizację ww. zadań w następnym roku
(art. 415). Rozwiązanie to wyklucza zatem możliwość wydatkowania w
kolejnych latach niewykorzystanych środków ww. dotacji na cele niezwiązane
ze wsparciem osób niepełnosprawnych. Przewidziano również, że uczelniom,
które na ww. funduszu zgromadziły w poprzednich latach środki równe kwocie
dotacji ustalonej na dany rok dotacja nie zostanie przekazana. W sytuacji, gdy
środki dotacji zgromadzone przez uczelnie na ww. funduszu przekroczą kwotę
ustalonej dotacji nadwyżka będzie podlegała zwrotowi do budżetu państwa.

Efekty uzyskane
w wyniku
wydatkowania środków

Środki te przeznaczono m.in. na:
wynagrodzenia asystentów osób niepełnosprawnych,
wynagrodzenia pracowników uczelni zajmujących się zagadnieniami
dotyczącymi wspierania niepełnosprawnych studentów i doktorantów,
zakup sprzętu przeznaczonego do wspierania niepełnosprawnych
studentów i doktorantów w procesie kształcenia i w badaniach
naukowych w postaci np. projektorów multimedialnych, komputerów,
systemów nagłośnienia oraz dyktafonów,
zakup sprzętu sportowego i rehabilitacyjnego przeznaczonego do rozwoju
aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych,
szkolenia kadry uczelnianej, np. w zakresie podstaw języka migowego.
Nieprawidłowości w wydatkowaniu środków stwierdzono w jednej uczelni
publicznej objętej kontrolą. Dotyczyły one sfinansowania ze środków dotacji
podmiotowej wydatków, które nie były związane ze wspieraniem osób
niepełnosprawnych w procesie kształcenia.
W PWSZ w Elblągu niezgodnie z przeznaczeniem wykorzystano
w 2017 r. środki dotacji podmiotowej w kwocie 9,2 tys. zł.
Wydatkowano
je
na
konserwację
dźwigu
osobowego
ogólnodostępnego dla wszystkich użytkowników budynku, dźwigu
osobowego – platformy dla osób niepełnosprawnych, do którego
niepełnosprawni studenci nie mieli dostępu i z której nie korzystali,
a także wciągnika łańcuchowego służącego działalności
dydaktycznej w laboratorium materiałów budowlanych. Przyczyną
nieprawidłowości w tym zakresie było, według wyjaśnień Kwestor
Uczelni, niewłaściwe opisanie faktur dokumentujących wydatki.
Z odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne wynikało, że na uczelni
podjęto działania w celu dokonania księgowej korekty wydatków
w tym zakresie.

35
36

http://www.nauka.gov.pl/wsparcie-niepelnosprawnych-studentow-i-doktorantow/
Dz. U. poz. 1668.
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Finansowanie zadań
inwestycyjnych

Potrzeby inwestycyjne występowały w 11 uczelniach objętych kontrolą. Część
z nich (sześć37) korzystała z możliwości uzyskania z Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego dotacji celowych, o których stanowi art. 94 ust. 1 pkt
10 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, z przeznaczeniem na
dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji, w tym
służącym kształceniu studentów i doktorantów będących osobami
niepełnosprawnymi. Na realizację 12 zadań inwestycyjnych otrzymały one
blisko 94,5 mln zł. Środki te wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem,
a niewykorzystana ich część została zwrócona do budżetu państwa.
W latach 2015-2017 Uniwersytet Śląski w Katowicach otrzymał,
na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 10 ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym, środki w łącznej kwocie 24,5 mln zł, które przeznaczono
na realizację dwóch inwestycji, tj. budowy budynku Wydziału
Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego oraz
termomodernizację domu studenckiego. Wydatki poniesiono
zgodnie z harmonogramami realizacji zadań, a kwoty
otrzymanych dotacji wykorzystano w całości.
Z wykorzystaniem środków dotacji celowej (3,1 mln zł)
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu realizował trzy
zadania
inwestycyjne.
Dotyczyły
one
m.in.
budowy
Uniwersyteckich Obiektów Sportowych Poznań Morasko oraz
przebudowy budynku na potrzeby Wydziału Anglistyki
i innych wydziałów uniwersyteckich.

Z unijnego dofinansowania zadań inwestycyjnych skorzystały natomiast cztery
uczelnie38. Środki te pochodziły np. z Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata
2007-2013.

Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, PWSZ w Chełmie, PWSZ
w Kaliszu, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
38 Politechnika Gdańska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet
Śląski w Katowicach oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
37
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5.3.NADZÓR NAD UCZELNIAMI
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sposób właściwy
rozdysponowało środki dotacji podmiotowej dla publicznych
i niepublicznych uczelni przeznaczone na realizację zadań związanych ze
stwarzaniem niepełnosprawnym studentom i doktorantom warunków do
pełnego udziału w procesie kształcenia. Rzetelnie nadzorowało również
uczelnie niepubliczne w zakresie wydatkowania tych środków oraz
należycie kontrolowało prawidłowość i efektywność wydatkowania
środków na tych uczelniach.
Ministerstwo nie sprawowało natomiast odpowiedniego nadzoru nad
uczelniami publicznymi w zakresie realizacji przez nie zadań na rzecz
osób niepełnosprawnych. Nie pozyskiwano z uczelni danych o sposobie
i stopniu wykorzystania środków przyznawanej dotacji podmiotowej, ani
też nie prowadzono kontroli prawidłowości i efektywności wydatkowania
tych środków. W rezultacie Ministerstwo nie dysponowało narzędziami
umożliwiającymi ocenę skuteczności działań uczelni na rzecz osób
niepełnosprawnych oraz wpływu przekazanych środków na poprawę
warunków kształcenia tych osób. Zdaniem NIK uniemożliwiało to
właściwą ocenę systemu finansowania wsparcia niepełnosprawnych
studentów i doktorantów, który nie był powiązany z faktycznymi
potrzebami tych osób wynikającymi z funkcjonowania w społeczności
akademickiej.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2017 r. nadzorowało 94 uczelnie
publiczne (w tym 59 akademickich i 35 zawodowych) oraz 302 uczelnie
niepubliczne (w tym 46 w stanie likwidacji).
Prawidłowe
rozdysponowanie
środków dotacji
podmiotowej

W okresie 2015-2017 r. każdej uczelni publicznej nadzorowanej przez Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznano środki dotacji podmiotowej
na realizację zadań związanych ze stwarzaniem niepełnosprawnym studentom
i doktorantom warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia. Środki te
zostały ustalone w wysokości zależnej od liczby niepełnosprawnych studentów
i doktorantów na danej uczelni oraz rodzaju niepełnosprawności, tj. zgodnie
z zasadami określonymi w załączniku nr 11 do rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sposobu podziału
dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych. W sposób
prawidłowy i rzetelny skalkulowano także kwoty dotacji w tym zakresie dla
wyższych szkół niepublicznych, które kształciły niepełnosprawnych studentów
i doktorantów. Niemniej jednak Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że określony
w tym rozporządzeniu sposób podziału dotacji podmiotowej dla
poszczególnych uczelni nie uzależniał wysokości przyznanych środków od
faktycznych potrzeb niepełnosprawnych studentów i doktorantów. W związku
z tym nie było obowiązku ustalania przez uczelnie takich potrzeb, co sprzyjało
zjawisku niewykorzystywania środków na bieżące wsparcie tych osób
w danym roku budżetowym i przeznaczania ich w kolejnych latach, już jako
środków własnych, na inne cele.
Opis możliwości wydatkowania środków z dotacji na stwarzanie
niepełnosprawnym studentom i doktorantom warunków do pełnego udziału
w procesie kształcenia został zamieszczony na stronie internetowej
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wskazano tam katalog zadań
możliwych do sfinansowania tymi środkami, do których zaliczono m.in. wydatki
na wynagrodzenia tłumaczy języka migowego, kursy języka migowego dla
pracowników uczelni oraz wynagrodzenia uczelnianych asystentów
niepełnosprawnych studentów i doktorantów. Jako niedozwolone uznano zaś
wydatkowanie środków z dotacji na pokrycie kosztów związanych m.in.
z opłatami za studia, które ponoszą niepełnosprawni studenci
i doktoranci, kosztów zakwaterowania oraz stypendiów lub innych świadczeń
dla tych osób.
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Brak jednolitego
informowania uczelni
o możliwości
finansowania zadań
środkami z dotacji

Oprócz ww. wytycznych, Ministerstwo corocznie udostępniało nadzorowanym
uczelniom niepublicznym, w formie pisemnej, wytyczne dotyczące sposobu
i zakresu wydatkowania środków z dotacji podmiotowej wraz z informacją
o wielkości przyznanej na dany rok dotacji, ze wskazaniem w 2016 i 2017 r.
przykładowego katalogu zadań możliwych do sfinansowania oraz zadań,
których uczelnie te nie mogły pokrywać ze środków dotacji. Uczelnie publiczne
i niepubliczne nie były zatem informowane w jednakowy sposób
o przykładowych zadaniach możliwych do sfinansowania ze środków dotacji.
Ustalono bowiem, że uczelnie niepubliczne były informowane o szerszym
katalogu takich zadań niż uczelnie publiczne, dla których wytyczne
zamieszczono jedynie na stronie internetowej Ministerstwa. W pismach
skierowanych do szkół niepublicznych rozszerzono ww. katalog m.in.
o możliwość sfinansowania środkami z dotacji pokrycia kosztów biurowoadministracyjnych
związanych
z
prowadzeniem
biura
osób
niepełnosprawnych, a także remontów istniejącej infrastruktury służącej takim
osobom oraz kosztów transportu niepełnosprawnych studentów między
obiektami dydaktycznymi.

Dotacje na zadania
inwestycyjne

Poza środkami przyznanymi uczelniom na bieżące wsparcie dla
niepełnosprawnych studentów i doktoratów, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego przyznało także uczelniom publicznym środki w formie dotacji
celowych na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji,
w tym służących kształceniu niepełnosprawnych studentów i doktorantów.
W ramach wydatkowania tych środków uczelnie realizowały przedsięwzięcia
m.in. w ramach programów wieloletnich (np. „Budowa kampusu 600-lecia
Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego” oraz „Uniwersytet Warszawski
2016-2025”).
Dane dotyczące wysokości wydatkowanych środków w latach 2015 - 2017 oraz
kwot zaplanowanych do wydatkowania na 2018 r. przedstawiono na wykresie
nr 5.
Wykres nr 5 (kwoty w mln zł)
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2015 r.

59 inwestycji (41 uczelni)

2016 r.

63 inwestycje (43 uczelnie)

2017 r.

78 inwestycji (46 uczelni)

2018 r.

56 inwestycji (37 uczelni)
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Źródło: Opracowanie własne NIK.
Brak skutecznego
nadzoru nad uczelniami
publicznymi

Ministerstwo nie sprawowało skutecznego nadzoru nad wszystkimi uczelniami
wyższymi w zakresie podejmowanych przez nie działań na rzecz studentów
i doktorantów z niepełnosprawnościami. Nie pozyskiwało ono od uczelni
publicznych danych o sposobie i stopniu wykorzystania środków przyznawanej
dotacji podmiotowej. Również zakres przeprowadzonych kontroli nie
gwarantował Ministerstwu pełnej wiedzy o wykorzystaniu tych środków, gdyż
nie obejmowano nimi uczelni publicznych. W latach 2015 – 2018 Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaplanowało przeprowadzenie 73 kontroli
w obszarze szkolnictwa wyższego, z czego 12 dotyczyło prawidłowości
wykorzystania dotacji podmiotowych na zadania związane ze stwarzaniem
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niepełnosprawnym studentom i doktorantom warunków do pełnego udziału
w procesie kształcenia. Spośród tych 12 kontroli, do dnia 1 lutego 2018 r.
zrealizowano pięć, którymi objęto wyłącznie uczelnie niepubliczne. W ww.
okresie kontrolą objęto natomiast tylko jedną uczelnię publiczną, przy czym jej
zakres obejmował wyłącznie prawidłowość wydatkowania środków dotacji
celowej przyznanej na realizację zadań inwestycyjnych, w tym służących
osobom niepełnosprawnym. Nieprzeprowadzenie w ww. okresie pozostałych
zaplanowanych kontroli wynikało m.in. z cofnięcia uprawnień do prowadzenia
przez uczelnie działalności dydaktycznej.
Skutkiem tego Ministerstwo nie posiadało informacji o faktycznie
wydatkowanej kwocie środków dotacji podmiotowych udzielonych uczelniom
w łącznej wysokości 87 mln zł, a także o efektach osiągniętych w wyniku ich
wydatkowania. Tym samym nie miało ono możliwości oceny funkcjonowania
systemu wspierania osób niepełnosprawnych na uczelniach publicznych, który
powinien służyć realizacji jednego z podstawowych zadań uczelni,
tj. stwarzania niepełnosprawnym studentom i doktorantom warunków do
pełnego udziału w procesie nauczania i w badaniach naukowych (art. 13 ust. 1
pkt 9 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym).
Ministerstwo nie wywiązało się zatem z określonego w art. 33 ust. 1 ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym obowiązku nadzorowania uczelni publicznych
w zakresie stwarzania niepełnosprawnym studentom i doktorantom
warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach
naukowych. Zgodnie z postanowieniami tego artykułu, Minister sprawuje
nadzór nad zgodnością działań uczelni z przepisami prawa i statutem, a także
nad prawidłowością wydatkowania środków. Może także dokonywać kontroli
działalności uczelni. Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że podjęcie przez
Ministra skuteczniejszych działań nadzorczych mogłoby istotnie zmniejszyć
skalę niedostosowania infrastruktury uczelni do potrzeb niepełnosprawnych
studentów i doktorantów. Przyczyniłoby się także do traktowania tych osób na
równi z osobami pełnosprawnymi. Dotyczy to w szczególności stwierdzonych
w toku kontroli sytuacji związanych z brakiem dostępu do wszystkich obiektów
uczelnianych, niesprawnością urządzeń technicznych, a także brakiem
wymaganego wyposażenia.
Nieuwzględnienie
istotnych sygnałów
w analizie ryzyka do
planowania kontroli

Należy również zauważyć, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie
uwzględniało w analizie ryzyka sporządzanej przy typowaniu szkół wyższych
do kontroli niektórych istotnych sygnałów od osób niepełnosprawnych
o niezapewnieniu im przez uczelnie wyższe odpowiednich warunków do
studiowania i prowadzenia badań naukowych. Za taki przykład można uznać
skargę niepełnosprawnego studenta, któremu uczelnia publiczna nie zapewniła
możliwości studiowania z uwagi na stopień posiadanej niepełnosprawności.
W tym wypadku działania Ministerstwa ograniczyły się do wystąpienia do tej
szkoły o zajęcie stanowiska w tej sprawie.
Ustalono również, że Ministerstwo nie podjęło działań w celu wyjaśnienia
wydatkowania środków z dotacji podmiotowej przez jedną z uczelni
niepublicznych na zadania, które mogły nie dotyczyć bieżących wydatków
uczelni związanych ze stwarzaniem niepełnosprawnym studentom
i doktorantom warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.
Z informacji pozyskanej od tej uczelni wynikało, że kwota 187,6 tys. zł mogła
zostać przeznaczona na sfinansowanie zakupu środków trwałych (zakupów
inwestycyjnych), tj. na wyposażenie sal wykładowych, bibliotek oraz biur.
Należy jednak zwrócić uwagę, że w podobnym przypadku zaistnienia
wątpliwości co do wydatkowania kwoty 21 tys. zł przez inną uczelnię,
Ministerstwo przeprowadziło postępowanie wyjaśniające, w którym ustalono
dokładne przeznaczenie środków. W toku prowadzonej kontroli NIK,
pracownicy Ministerstwa zobowiązali się do pojęcia działań w celu
przeprowadzenia czynności wyjaśniających w odniesieniu do wydatkowania
kwoty 187,6 tys. zł.
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6. ZAŁĄCZNIKI
6.1.METODYKA KONTROLI I INFORMACJE DODATKOWE
Cel
główny
kontroli
Dane
identyfikacyjne

kontroli

Cele szczegółowe

Dokonanie oceny zapewniania przez uczelnie osobom niepełnosprawnym
warunków umożliwiających pełny udział w procesie kształcenia i w badaniach
naukowych.
Uczelnie:
1. Czy uczelnie podjęły i skutecznie prowadziły działania związane
z zapewnieniem warunków kształcenia osób niepełnosprawnych, a także
jaka była efektywność tych działań?
2. Czy uczelnie podejmowały działania w celu pozyskania środków na
wsparcie dydaktyczne i naukowe dla osób niepełnosprawnych i czy środki
zostały rzetelnie rozliczone?
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
1. Czy prawidłowo zostały rozdysponowane środki na zapewnienie
warunków kształcenia niepełnosprawnych studentów i doktorantów?
2.

Czy rzetelnie sprawowany był nadzór nad uczelniami w zakresie
przestrzegania praw osób niepełnosprawnych oraz nad prawidłowym
wykorzystaniem środków przeznaczonych na ten cel?

Zakres podmiotowy

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz 14 publicznych uczelni
akademickich oraz wyższych szkół zawodowych39.

Kryteria kontroli

legalność, celowość, rzetelność, gospodarność.

Okres objęty kontrolą

2015-2018 (do dnia zakończenia kontroli - 29 marca).

Pozostałe informacje

W ramach przygotowania do kontroli, w dniu 28 listopada 2017 r.
zorganizowano panel ekspertów. W spotkaniu udział wzięli m.in.
przedstawiciele szkół wyższych (pełnomocnicy rektorów, kwestorzy, osoby
bezpośrednio udzielające wsparcia dla niepełnosprawnych studentów
i doktorantów), organizacji związanych z osobami niepełnosprawnymi (m.in.
Polski Związek Głuchych, Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych),
a także społeczności akademickiej. Celem panelu było omówienie problemów,
na które napotykają pracownicy uczelni wyższych w zakresie udzielania
wsparcia osobom niepełnosprawnym, a także związanych z dostosowaniem
obiektów uczelnianych oraz sposobu nauczania w zależności od rodzaju
niepełnosprawności. Poruszono także kwestię udzielania przez uczelnie
rzeczowego i finansowego wsparcia dla niepełnosprawnych studentów
i doktorantów. Zwrócono również uwagę na stan prawny dotyczący
zapewnienia pełnego udziału niepełnosprawnych studentów i doktorantów
w procesie nauczania i w badaniach naukowych, a także na konieczność
wypracowania tzw. „dobrych praktyk” w tym zakresie.
Kontrole w 15 uczelniach publicznych40 oraz w Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wyższego prowadzono w okresie od 4 stycznia do 29 marca
2018 r. Żaden z kierowników jednostek objętych kontrolą nie zgłosił zastrzeżeń
do ustaleń kontroli.

39 W Informacji uwzględniono również wyniki kontroli R/17/002 „Realizacja przez
Politechnikę Gdańską obowiązku stworzenia niepełnosprawnym studentom
i doktorantom warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach
naukowych”.
40 W tym kontrola rozpoznawcza R/17/002 prowadzona w Politechnice Gdańskiej.
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Wyniki kontroli przedstawiono w wystąpieniach pokontrolnych, w których
sformułowano łącznie 14 wniosków pokontrolnych41. Do Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego zwrócono się z wnioskiem o zwiększenie nadzoru nad
realizacją przez uczelnie publiczne zadań związanych ze stwarzaniem
niepełnosprawnym studentom i doktorantom warunków do pełnego udziału
w procesie kształcenia i w badaniach naukowych.
Wnioski zawarte w wystąpieniach pokontrolnych w ramach kontroli P/18/087
skierowanych do rektorów uczelni publicznych (13 wniosków) dotyczyły zaś
m.in.:
- likwidacji barier architektonicznych, dostosowania sal wykładowych
i urządzeń transportu bliskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych
i zapewnienie sprawności ww. urządzeń,
- terminowego przeprowadzania badań technicznych dźwigów osobowych,
- opracowania i realizacji koncepcji wykorzystania zainstalowanych platform
przychodowych niedostępnych dla osób niepełnosprawnych poruszających
się na wózkach inwalidzkich,
- wydatkowania środków dotacji podmiotowej zgodnie z jej przeznaczeniem,
tj. wyłącznie na zadania służące zapewnieniu studentom niepełnosprawnym
warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach
naukowych.
Z informacji uzyskanej od kierowników jednostek kontrolowanych wynikało,
że do 15 czerwca 2018 r. siedem wniosków zostało zrealizowanych, a jeden
znajdował się w trakcie realizacji. Nie zostało zrealizowanych jeszcze sześć
wniosków.
Finansowe rezultaty kontroli wyniosły 9.215,33 zł i dotyczyły wydatkowania
środków dotacji podmiotowej niezgodnie z przeznaczeniem.

41

Kontrola P/18/087.
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Wykaz jednostek
kontrolowanych

L.p.

Jednostka
organizacyjna NIK
przeprowadzająca
kontrolę

Nazwa jednostki
kontrolowanej

Imię i nazwisko
kierownika
jednostki
kontrolowanej42

Ocena
kontrolowanej
działalności

1.

Delegatura
w Olsztynie

Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa
Wyższego

Jarosław Gowin

Opisowa

2.

Delegatura
w Olsztynie

Uniwersytet
WarmińskoMazurski w
Olsztynie

Ryszard J. Górecki

Opisowa

3.

Delegatura
w Olsztynie

Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa w
Elblągu

Zbigniew Walczyk

Opisowa

4.

Delegatura
w Olsztynie

Politechnika
Gdańska43

Jacek Namieśnik

Opisowa

5.

Delegatura
w Białymstoku

Politechnika
Białostocka

Lech Dzienis

Opisowa

6.

Delegatura
w Białymstoku

Państwowa Wyższa
Szkoła Informatyki i
Przedsiębiorczości
w Łomży

Dariusz Surowik

Opisowa

7.

Delegatura
w Bydgoszczy

Uniwersytet
TechnologicznoPrzyrodniczy w
Bydgoszczy

Tomasz Topoliński

Opisowa

8.

Delegatura
w Bydgoszczy

Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa
we Włocławku

Małgorzata
Legiędź-Gałuszka

Opisowa

9.

Delegatura
w Katowicach

Uniwersytet Śląski
w Katowicach

Andrzej Kowalczyk

Opisowa

10.

Delegatura
w Katowicach

Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa w
Raciborzu

Ewa Stachura

Opisowa

11.

Delegatura
w Lublinie

Uniwersytet Marii
Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

Stanisław
Michałowski

Opisowa

12.

Delegatura
w Lublinie

Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa w
Chełmie

Arkadiusz Tofil

Opisowa

13.

Delegatura
w Poznaniu

Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Andrzej Lesicki

Opisowa

14.

Delegatura
w Poznaniu

Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa w
Kaliszu

Andrzej Wojtyła

Opisowa

15.

Delegatura
w Warszawie

Szkoła Główna
Handlowa w
Warszawie

Marek Rocki

Opisowa

16.

Delegatura
w Warszawie

Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa w
Płocku

Maciej Słodki

Opisowa

42
43

W okresie prowadzenia kontroli.
Kontrola doraźna R/17/002.
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6.2.ANALIZA STANU PRAWNEGO I UWARUNKOWAŃ ORGANIZACYJNO-EKONOMICZNYCH
Konwencja o prawach
osób
niepełnosprawnych

Celem Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych44 jest popieranie,
ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw
człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby niepełnosprawne
oraz popieranie poszanowania ich przyrodzonej godności. Do osób
niepełnosprawnych (art. 1 Konwencji) zalicza się te osoby, które mają
długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub
w zakresie zmysłów, co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać
im pełny i skuteczny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi
osobami. Państwa ratyfikujące Konwencję zobowiązały się także, że osoby
niepełnosprawne nie będą wykluczane z powszechnego systemu edukacji ze
względu na niepełnosprawność, a będą uzyskiwać wsparcie w celu ułatwienia
ich skutecznej edukacji. Podano ponadto, że osoby niepełnosprawne będą
miały dostęp do m.in. powszechnego szkolnictwa wyższego bez dyskryminacji
i na zasadzie równości z innymi osobami.

Zadania uczelni
związane z osobami
niepełnosprawnymi

Jednym z podstawowych celów uczelni określonych w art. 13 ust. 1 ustawy
z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym45 jest stwarzanie osobom
niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia oraz
badaniach naukowych. Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 10 i 11 ww. ustawy,
z budżetu państwa uczelnia publiczna otrzymuje dotacje m.in. na
dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji, w tym
służących kształceniu studentów i doktorantów, będących osobami
niepełnosprawnymi, a także na realizację zadań związanych ze stwarzaniem
studentom i doktorantom, będących osobami niepełnosprawnymi warunków
do pełnego udziału w procesie kształcenia. Dotacja dla uczelni niepublicznej na
ten cel udzielana jest zaś na podstawie art. 94 ust. 4a ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym. Wytyczne dotyczące wyliczania dotacji określone
zostały w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
27 marca 2015 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla
uczelni publicznych i niepublicznych46. Algorytm obliczania wysokości dotacji
dla uczelni został przedstawiony w załączniku nr 11 do tego rozporządzenia.
Uczelnie zawodowe, które prowadzą wyłącznie studia o profilu praktycznym,
stosownie do postanowień art. 13 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
nie są zobowiązane do wykonywania m.in. zadań dotyczących stwarzania
osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w badaniach
naukowych. Profil praktyczny to zaś (art. 2 ust. 1 pkt 18ea ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym), profil programu kształcenia, który obejmuje moduły
zajęć służące zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych
i kompetencji społecznych, realizowany przy założeniu, że ponad połowa
programu studiów określonego w punktach ECTS47 obejmuje zajęcia
praktyczne kształtujące te umiejętności i kompetencje, w tym umiejętności
uzyskiwane na zajęciach warsztatowych, które są prowadzone przez osoby
posiadające doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią.
W myśl postanowień rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 25 września 2014 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać
postanowienia regulaminu studiów w uczelniach48, regulaminy studiów
w uczelniach powinny uwzględniać m.in. sposób dostosowania organizacji
i właściwej realizacji procesu dydaktycznego do szczególnych potrzeb

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych sporządzona w Nowym Jorku dnia
13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1169).
45 Dz. U. z 2017 r., poz. 2183.
46 Dz. U. z 2017 r., poz. 2163.
47 Punkty ECTS zdefiniowano w art. 2 ust. 1 pkt 18d ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym.
48 Dz. U. poz. 1302.
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studentów będących osobami niepełnosprawnymi, w tym dostosowania
warunków odbywania studiów do rodzaju niepełnosprawności.
Nadzór nad uczelniami

Wymogi w zakresie
dostosowania obiektów

Nadzór nad publicznymi i niepublicznymi uczelniami (akademickimi
i zawodowymi) sprawowany jest przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
na podstawie art. 33 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Zgodnie
z postanowieniami tego artykułu, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego może
dokonywać kontroli działalności uczelni. Kontrola ta (art. 34 ust. 1 i 1a)
obejmuje badanie zgodności działania organów uczelni z przepisami prawa,
statutem oraz uzyskanymi uprawnieniami, a w przypadku uczelni niepublicznej
– również z treścią udzielonego pozwolenia na jej utworzenie, a także
prawidłowości wydatkowania środków publicznych. Do kontroli tej stosuje się
przepisy o kontroli w administracji rządowej.
Dostosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych uregulowane
zostało w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie49. Wskazano w nim m.in., że:
- zagospodarowując działkę budowlaną, należy urządzić, stosownie do jej
przeznaczenia i sposobu zabudowy, miejsca postojowe dla samochodów
użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również miejsca
postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne
(§ 18 ust. 1),
- położenie drzwi wejściowych do budynku oraz kształt i wymiary
pomieszczeń wejściowych powinny umożliwiać dogodne warunki ruchu,
w tym również osobom niepełnosprawnym (§ 61 ust. 1),
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym niewyposażonym w dźwigi
należy wykonać pochylnię lub zainstalować odpowiednie urządzenie
techniczne, umożliwiające dostęp osobom niepełnosprawnym do mieszkań
położonych na pierwszej kondygnacji nadziemnej oraz do kondygnacji
podziemnej zawierającej miejsca postojowe dla samochodów osobowych
(§ 55 ust. 1),
- w niskim budynku zamieszkania zbiorowego i budynku użyteczności
publicznej, niewymagającym wyposażenia w dźwigi, o których mowa
w § 54 ust. 1, należy zainstalować urządzenia techniczne zapewniające
osobom niepełnosprawnym dostęp na kondygnacje z pomieszczeniami
użytkowymi, z których mogą korzystać (§ 55 ust. 2),
- w budynku użyteczności publicznej pomieszczenia ogólnodostępne ze
zróżnicowanym poziomem podłóg powinny być przystosowane do ruchu
osób niepełnosprawnych (§ 74),
- w budynku, na kondygnacjach dostępnych dla osób niepełnosprawnych, co
najmniej jedno z ogólnodostępnych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych
powinno być przystosowane dla tych osób przez:
1) zapewnienie przestrzeni manewrowej o wymiarach co najmniej 1,5x1,5 m,
2) stosowanie w tych pomieszczeniach i na trasie dojazdu do nich drzwi
bez progów,
3) zainstalowanie odpowiednio przystosowanej, co najmniej jednej miski
ustępowej i umywalki, a także jednego natrysku, jeżeli ze względu na
przeznaczenie przewiduje się w budynku takie urządzenia,
4) zainstalowanie uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń
higienicznosanitarnych (§ 86 ust. 1).

49

Dz. U. z 2015 r., poz. 1422.
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Przeglądy urządzeń

Obowiązek przeprowadzenia badań okresowych oraz przeglądów
konserwacyjnych m.in. urządzeń dla osób niepełnosprawnych oraz dźwigów do
transportu osób uregulowany został w rozporządzeniu Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków
technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń
transportu bliskiego50. Ustalono w nim m.in., że urządzenia dla osób
niepełnosprawnych podlegają badaniom okresowym co dwa lata, zaś dźwigi
osobowe – corocznie, zaś co 30 dni należy przeprowadzić przegląd
konserwacyjny tych urządzeń.

Prawa autorskie

Zasady rozpowszechniania utworów dla dobra osób niepełnosprawnych
uregulowano w art. 331 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych51. Ustalono tam, że wolno korzystać z już
rozpowszechnionych utworów dla dobra osób niepełnosprawnych, jeżeli to
korzystanie odnosi się bezpośrednio do ich upośledzenia, nie ma zarobkowego
charakteru i jest podejmowane w rozmiarze wynikającym z natury
upośledzenia.

50
51

Dz. U. Nr 193, poz. 1890.
Dz. U. z 2017 r., poz. 880, ze zm.
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6.3. OPINIE EKSPERTÓW O SYTUACJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
NA POLSKICH UCZELNIACH
W dniu 28 listopada 2017 r. zorganizowany został w Centrali Najwyższej Izby
Kontroli w Warszawie panel ekspertów, podczas którego dyskusji poddano
zagadnienia dotyczące funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami na
uczelniach. Objęto nimi głównie realizację przez uczelnie obowiązku
stwarzania tym osobom warunków do kształcenia, finansowanie wsparcia osób
z niepełnosprawnościami, a także problemy, na które napotykają
niepełnosprawni studenci i doktoranci, ale również pracownicy uczelni.
W panelu uczestniczyli przedstawiciele:
- Rzecznika Praw Obywatelskich,
- Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych,
- Komisji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy Konferencji Rektorów
Akademickich Szkół Polskich,
- Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
- Uniwersytetu Gdańskiego,
- Uniwersytetu Łódzkiego,
- Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- Polskiego Związku Głuchych,
- Polskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych,
- Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warszawskiego,
- Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych „Alter Idem” przy Uniwersytecie
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
We wprowadzeniu do dyskusji przedstawiciele Rzecznika Praw
Obywatelskich przedstawili wyniki przeprowadzonego w 2014 r. badania
dotyczącego dostępu osób z niepełnosprawnościami do edukacji akademickiej.
Do zasadniczych wniosków zamieszczonych w opracowanym raporcie z tego
badania
zaliczono
występowanie
przypadków
wykluczania
osób
z niepełnosprawnościami z grona potencjalnych studentów, co miało miejsce
najczęściej na uczelniach o wąskim profilu kształcenia. Wskazano również na
przypadki ograniczenia możliwości uczestnictwa w zajęciach wychowania
fizycznego. Zwrócono uwagę na niedostateczne wsparcie studentów
chorujących psychicznie, którzy są najmniej dostrzeganą grupą na uczelniach
wyższych. Ich specjalne potrzeby rzadko są uwzględniane w działaniach na
rzecz równego dostępu do nauki, a w konsekwencji osoby te często rezygnują z
kontynuowania nauki. W opracowanym raporcie postulowano, aby Minister
Nauki i Szkolnictwa Wyższego stworzył otwarty katalog dopuszczalnych form
wsparcia i udzielał uczelniom wsparcia informacyjnego. Uczelnie powinny
natomiast dokonać przeglądu wewnętrznych procedur pod kątem
nadużywania ochrony wynikającej z ustawy Prawo autorskie, a w konsekwencji
ograniczania praw osób z niepełnosprawnościami do nauki.
Przedstawiciel Komisji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich zwrócił uwagę, że od
2014 r. sytuacja osób niepełnosprawnych na uczelniach wyższych uległa
znacznej poprawie. Wsparcie to jest zdecydowanie większe w miastach, gdzie
mieszczą się duże ośrodki akademickie i gdzie od lat funkcjonują pełnomocnicy
ds. osób niepełnosprawnych. Są to uczelnie, w których problem wsparcia dla
osób niepełnosprawnych jest rozwiązany z dużym sukcesem. Wsparcie dla tych
osób może być zaś bardziej ograniczone w mniejszych uczelniach, które nie
posiadają dużego doświadczenia w tym zakresie. Zwrócono również uwagę, że
w tej chwili należy eliminować nie tylko bariery architektoniczne, ale również
bariery mentalne, co jest bardzo ważne we wsparciu studentów
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z niepełnosprawnościami. Poruszono też kwestię wydatkowania środków
z dotacji podmiotowej kierowanej na wsparcie dla niepełnosprawnych
studentów i doktorantów. Z uwagi na brak jasnych wytycznych w zakresie
możliwości wydatkowania tych środków, opracowano projekt dobrych praktyk
w zakresie wsparcia niepełnosprawnych studentów i doktorantów. Podzielono
je na trzy standardy, a więc: poziom bazowy, w ramach którego powinny być
podjęte określone działania, aby uczelnia otrzymała środki na wsparcie, poziom
standardowy, a także ponadstandardowy dotyczący uczelni, które oferują
dobre wsparcie dla niepełnosprawnych studentów. Skierowano również uwagę
na fakt, że wsparcie osób z niepełnosprawnościami jest zróżnicowane na
uczelniach. Każda uczelnia oferuje inny poziom takiego wsparcia w zależności
na przykład od profilu kształcenia.
Przedstawiciele Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie podali, że
wsparcie edukacyjne na poziomie wyższym jest jednym z największych
osiągnięć ostatnich 20 lat, jeśli chodzi o system wsparcia osób
z niepełnosprawnościami w Polsce. Podjęte działania w tym zakresie były
skuteczne, na co wskazuje liczba osób niepełnosprawnych, która może
studiować i która jest dużo większa niż jeszcze 10 czy 20 lat temu. Wskazano,
że w ostatnim czasie nastąpiła ogromna zmiana w tym zakresie. Zwrócono przy
tym uwagę, że edukacja, a zwłaszcza edukacja na poziomie wyższym, jest
czynnikiem, który bardzo istotnie wpływa na jakość życia osób
niepełnosprawnych.
Przedstawiciele Polskiego Związku Głuchych wskazali na przypadki,
w których uczelnie oferują studentom głuchym i słabosłyszącym wsparcie
w postaci wyposażenia ich w sprzęt i materiały, jednakże nie organizują
wsparcia polegającego na zapewnieniu usług tłumacza języka migowego. Tym
samym nie umożliwiają tym osobom pełnego uczestnictwa w procesie
dydaktycznym. Zwrócono również uwagę, że takie działania zmuszały
studentów z tym rodzajem niepełnosprawności do poszukiwania innych
uczelni, często w znacznych odległościach od miejsca zamieszkania.
Studenci reprezentujący Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych „Alter
Idem” przy Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wskazali,
że jedną z lepszych form, która zwraca uwagę na potrzeby osób
niepełnosprawnych, jest zrzeszenie niepełnosprawnych studentów. Celem
takiego zrzeszenia jest integracja społeczności akademickiej z osobami
z niepełnosprawnościami, co odbywa się na przykład poprzez uczestnictwo
w wydarzeniach organizowanych w trakcie roku akademickiego. Są to na
przykład wyjazdy, w których uczestniczą zarówno osoby pełnosprawne, jak
również
studenci
z
niepełnosprawnościami.
Zrzeszenia
osób
niepełnosprawnych są bezpośrednim źródłem informacji o potrzebach osób
z niepełnosprawnościami. Należy bowiem mieć na uwadze, że pracownicy
uczelni mogą często nie dostrzegać niektórych potrzeb. Zrzeszenia organizują
również szkolenia dla pracowników i studentów, które mają na celu
zwiększenie świadomości na temat problemu niepełnosprawności na
uczelniach.
Głównym
źródłem
informacji
o
potrzebach
osób
niepełnosprawnych powinni być bowiem sami studenci.
Przedstawiciel Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego
wskazał, że ważnym aspektem jest wykorzystanie środków finansowych
otrzymywanych w formie dotacji. Występują bowiem przypadki, że nie
wszystkie urządzenia, których zakup został sfinansowany z tych środków,
funkcjonują i służą osobom niepełnosprawnym. Wskazał przypadek budynku
audytoryjnego Uniwersytetu Warszawskiego, w którym zainstalowano
automatyczne drzwi ułatwiające wejście osobom z niepełnosprawnościami,
które po upływie dwóch tygodni od rozpoczęcia roku akademickiego zostały
wyłączone. Ważne jest zatem zwrócenie uwagi nie tylko na aspekt
wydatkowania środków z dotacji na inwestycje, ale również na fakt, czy podjęte
działania w wyniku poniesienia tych wydatków służą osobom
z niepełnosprawnościami.
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6.4.WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH KONTROLOWANEJ DZIAŁALNOŚCI
1.

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia
2006 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1169).

2.

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.
z 2017 r., poz. 2183, ze zm.).

3.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2017 r., poz. 2077, ze zm.).

4.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
25 września 2014 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać
postanowienia regulaminu studiów w uczelniach (Dz. U. poz. 1302).

5.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
27 marca 2015 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu
państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.
2163).

6.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422).

7.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru
technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transport
bliskiego (Dz. U. Nr 193, poz. 1890).
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6.5.WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM PRZEKAZANO INFORMACJĘ O WYNIKACH KONTROLI
1.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

2.

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

3.

Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

4.

Prezes Rady Ministrów.

5.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

6.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego.

7.

Rzecznik Praw Obywatelskich.

8.

Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej.

9.

Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży.

10. Senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu.
11. Biuro Analiz Sejmowych.
12. Biblioteka Sejmowa.
13. Biuro Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Kancelarii Senatu RP.
14. Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

46

