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Realizacja przez uczelnie akademickie i zawodowe obowiązku
stworzenia niepełnosprawnym studentom i doktorantom warunków
do pełnego udziału w procesie kształcenia i badaniach naukowych
Lata 2015–2018

Najwyższa Izba Kontroli
Warszawa, październik 2018 r.

01 Dlaczego podjęliśmy kontrolę?
Najwyższa Izba Kontroli nie prowadziła dotychczas kontroli dotyczącej
kształcenia niepełnosprawnych studentów i doktorantów.
Podstawą podjęcia kontroli były sygnały dotyczące głównie:
– dyskryminującego traktowania na uczelniach niepełnosprawnych
studentów i doktorantów
– niezapewnienia osobom z niepełnosprawnościami pełnej oferty
dydaktycznej
– niedostosowania obiektów uczelnianych do potrzeb osób
niepełnosprawnych
– nieprzygotowania kadry uczelni do pracy z niepełnosprawnymi
studentami i doktorantami

02 Co kontrolowaliśmy?
Czy uczelnie zapewniają osobom niepełnosprawnym warunki umożliwiające
im pełny udział w procesie kształcenia i w badaniach naukowych?
W szczególności:
 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
zostały rzetelnie rozliczone?
 Czy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prawidłowo
rozdysponowało środki na zapewnienie warunków kształcenia
niepełnosprawnych studentów i doktorantów?
 Czy Ministerstwo rzetelnie sprawowało nadzór nad uczelniami w zakresie
przestrzegania praw osób niepełnosprawnych oraz nad prawidłowym
wykorzystaniem środków przeznaczonych na ten cel?

03 Kogo kontrolowaliśmy?

Kontrolą objęto
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
oraz 15 uczelni

Źródło: Opracowanie własne NIK.

Stwierdzony stan – rodzaje niepełnosprawności

04 studentów i doktorantów

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Stwierdzony stan – sytuacja osób z niepełnosprawnościami

05 na uczelniach publicznych

 W porównaniu do wyników badania przeprowadzonego przez RPO
w 2014 r. poprawie uległa sytuacja osób niepełnosprawnych
funkcjonujących w społeczności akademickiej. Na skontrolowanych
uczelniach nie stwierdzono np. ani jednego przypadku wykluczenia osób
z niepełnosprawnościami z grona studentów. Powszechną praktyką
na uczelniach stało się także zapewnienie organizacyjnych form wsparcia
osób z niepełnosprawnościami, gdy w 2014 r. praktykowane było to
jedynie w dużych ośrodkach akademickich.
 Większość szkół wyższych podjęła działania w celu zapewnienia
niepełnosprawnym studentom i doktorantom warunków do pełnego
udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych, niemniej jednak
na 7 z 15 skontrolowanych uczelni proces kształcenia tych osób oraz
prowadzenia przez nie badań naukowych wciąż nie odbywał się
na zasadach, które dotyczyły osób sprawnych.

Stwierdzony stan – obszary wsparcia niepełnosprawnych

06 studentów i doktorantów

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Stwierdzony stan – istotne utrudnienia w korzystaniu

07 z obiektów uczelnianych

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.
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Stwierdzony stan – wykorzystanie środków dotacji podmiotowej

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

09 Stwierdzony stan – przeznaczenie środków dotacji podmiotowej

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Stwierdzony stan – ponadstandardowy poziom wsparcia

10 osób z niepełnosprawnościami
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11

Stwierdzony stan – wyniki badania ankietowego

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie badania ankietowego.

Stwierdzony stan – środki na zapewnienie warunków

12 kształcenia oraz nadzór nad uczelniami

 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prawidłowo rozdysponowało
środki dotacji podmiotowej przeznaczonej na wsparcie niepełnosprawnych
studentów i doktorantów.
 Środki dotacji podmiotowej dla poszczególnych uczelni określane były
głównie w oparciu o liczbę osób z niepełnosprawnościami na danej uczelni
oraz rodzaje niepełnosprawności, a nie były powiązane z potrzebami tych
osób.
 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie sprawuje nadzoru nad
uczelniami publicznymi w zakresie kształcenia osób niepełnosprawnych.

13 Ocena ogólna
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 uczelniach.

14 Ocena ogólna

Odnotowania wymaga przy tym fakt, że względem stanu stwierdzonego
przez Rzecznika Praw Obywatelskich w toku badania przeprowadzonego
w 2014 r. 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.

15 Ocena ogólna

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.

16 Ocena ogólna

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 Wyższego środków dotacji
celowej, a także przy dofinansowaniu inwestycji środkami unijnymi.

17 Ocena ogólna

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.

18 Wnioski
Uczelnie akademickie i zawodowe
 zwiększenie zainteresowania niepełnosprawnych uczniów szkół
ponadgimnazjalnych ofertą dydaktyczną uczelni
 identyfikacja wszystkich istniejących barier architektonicznych
utrudniających lub uniemożliwiających dostęp osób z dysfunkcją narządu
ruchu do obiektów uczelnianych, a także podejmowanie działań na rzecz
ich wyeliminowania
 utrzymywanie w ciągłej sprawności urządzeń transportu bliskiego
 wykorzystywanie dotacji podmiotowej na bieżące wsparcie
niepełnosprawnych studentów i doktorantów w danym roku budżetowym

19 Działania po kontroli

W wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego zwrócono się 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.
W odpowiedzi Minister poinformował, że 13 kwietnia 2018 r. został
skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu RP projekt nowej
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, który przewiduje zmianę
sposobu wydatkowania środków dotacji na wspieranie niepełnosprawnych
studentów i doktorantów poprzez utworzenie na uczelniach nowego
funduszu obsługującego wydatki na ten cel.

20 Działania po kontroli

W wyniku prac legislacyjnych prowadzonych równolegle z kontrolą NIK,
w dniu 20 lipca 2018 r. Sejm RP uchwalił ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce. 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
w następnym roku.

21 Działania po kontroli

Wnioski kierowane do rektorów skontrolowanych uczelni wyższych
dotyczyły głównie:

– likwidacji barier architektonicznych, dostosowania sal wykładowych
i urządzeń transportu bliskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych
– terminowego przeprowadzania badań dźwigów osobowych
– wydatkowania środków dotacji podmiotowej wyłącznie na zadania
służące zapewnieniu studentom niepełnosprawnym warunków
do pełnego udziału w procesie kształcenia i badaniach naukowych
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