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Szanowni Państwo,
dla wszystkich kandydatów na studia i studentów z niepełnosprawnością, 
przygotowaliśmy pierwszą edycję niniejszego informatora, która ma uła-
twić poruszanie się w gąszczu przepisów, praw i możliwości adresowanych 
do osób z niepełnosprawnością. 

Jestem przekonana, że to wydawnictwo nie tylko pomoże Państwu w po-
dejmowaniu codziennych decyzji, ale także spowoduje wzrost zaintereso-
wania kształceniem na poziomie wyższym i ofertą studiowania na Politech-
nice Koszalińskiej. To praktyczne kompendium wiedzy.

Poprzez realizację programu integracyjnego i dostosowawczego oraz 
utworzenie Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością, uczelnia jest i bę-
dzie jeszcze lepiej przygotowana do kształcenia osób z niepełnosprawno-
ścią. Zapraszam na spotkanie, zachęcam do wizyty i skorzystania z naszych 
propozycji.

Wszystkie informacje związane z kierunkami kształcenia znajdziecie Pań-
stwo w innym wydawnictwie – „Informatorze dla kandydatów na studia”. 
Obydwie publikacje, niniejsza i wspomniana, są dostępne w formie pliku pdf  
na stronie głównej Politechniki Koszalińskiej.

Do zobaczenia!
 
Dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK
Rektor Politechniki Koszalińskiej
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Akty prawne

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych
(M.P. z 13.08.1997 r. Nr 50 poz. 475)

§ 1. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, że osoby niepełnosprawne, czyli 
osoby, których sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub 
okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę 
oraz pełnienie ról społecznych, zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi, 
mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą 
podlegać dyskryminacji. Sejm stwierdza, iż oznacza to w szczególności prawo 
osób niepełnosprawnych do:

1) dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym,

2) dostępu do leczenia i opieki medycznej, wczesnej diagnostyki, rehabilitacji  
i edukacji leczniczej, a także do świadczeń zdrowotnych uwzględniających rodzaj  
i stopień niepełnosprawności, w tym do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, 
środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny,

3) dostępu do wszechstronnej rehabilitacji mającej na celu adaptację społeczną,

4) nauki w szkołach wspólnie ze swymi pełnosprawnymi rówieśnikami, jak również 
do korzystania ze szkolnictwa specjalnego lub edukacji indywidualnej,

Uchwała Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 1 sierpnia 1997 r.
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5) pomocy psychologicznej, pedagogicznej i innej pomocy specjalistycznej 
umożliwiającej rozwój, zdobycie lub podniesienie kwalifikacji ogólnych  
i zawodowych,

6) pracy na otwartym rynku pracy zgodnie z kwalifikacjami, wykształceniem  
i możliwościami oraz korzystania z doradztwa zawodowego i pośrednictwa, a gdy 
niepełnosprawność i stan zdrowia tego wymaga - prawo do pracy w warunkach 
dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych,

7) zabezpieczenia społecznego uwzględniającego konieczność ponoszenia 
zwiększonych kosztów wynikających z niepełnosprawności, jak również 
uwzględnienia tych kosztów w systemie podatkowym,

8) życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych, w tym: dostępu do 
urzędów, punktów wyborczych i obiektów użyteczności publicznej, swobodnego 
przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków transportu, dostępu 
do informacji, możliwości komunikacji międzyludzkiej,

9) posiadania samorządnej reprezentacji swego środowiska oraz do konsultowania  
z nim wszelkich projektów aktów prawnych dotyczących osób z niepełnosprawnością,

10) pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, 
artystycznym, sportowym oraz rekreacji i turystyce odpowiednio do swych 
zainteresowań i potrzeb.

§ 2. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, stwierdzając, iż powyższe prawa wynikają  
z Konstytucji, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji Praw Dziecka, 
Standardowych Zasad Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych, aktów 
prawa międzynarodowego i wewnętrznego, wzywa Rząd Rzeczypospolitej 
Polskiej i władze samorządowe do podjęcia działań ukierunkowanych na 
urzeczywistnienie tych praw.

§ 3. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do 
składania corocznie, w  terminie do dnia 30 czerwca, informacji o podjętych 
działaniach w celu urzeczywistnienia praw osób niepełnosprawnych. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Podstawowym dokumentem prawnym 
regulującym kształcenie młodzieży  
z niepełnosprawnością jest ustawa 
Prawo oświatowe.
 
Według ustawy system oświaty: 
• zapewnia możliwość pobierania nauki 
przez młodzież z niepełnosprawnością 
oraz brakiem dostosowania społeczne-
go, zgodnie z indywidualnymi potrze-
bami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz 
predyspozycjami

• gwarantuje opiekę nad studentami  
z niepełnosprawnością przez umożliwie-
nie realizowania  indywidualizowanego 
procesu kształcenia, form i programów 
nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych

Edukacja młodzieży  
z niepełnosprawnością

Legitymacja osoby  
z niepełnosprawnością

Orzeczenie wydane przez Zespół 
ds. Orzekania o Niepełnospraw-
ności jest podstawą do korzystania 
z systemu ulg i uprawnień przysłu-
gujących osobom z niepełnospraw-
nością. 

Potwierdzeniem orzeczenia jest le-
gitymacja osoby z niepełnospraw-
nością. Organem uprawnionym do 
jej wydania jest Miejski Zespół ds. 
Orzekania o Niepełnosprawności. 

Wydanie legitymacji następuje  
z urzędu, ale symbol przyczyny 
niepełnosprawności wpisuje się  
do legitymacji na wniosek osoby 
zainteresowanej lub przedstawi-
ciela ustawowego tej osoby.

Karta parkingowa
 
Karta parkingowa to jedyny 
dokument uprawniający do 
parkowania na tzw. kopertach dla 
osób z niepełnosprawnością.

Osoba z niepełnosprawnością, kie-
rująca pojazdem samochodowym 
oznaczonym kartą parkingową, może 
korzystać z miejsc parkingowych wy-
znaczonych dla osób niepełnospraw-
nych (w Koszalinie w strefie płatnego 
parkowania, na miejscach wyznaczo-
nych osoba z niepełnosprawnością nie 
uiszcza opłaty).

Przepis ten dotyczy również:
1) kierującego pojazdem przewożącego 
osobę o obniżonej sprawności ruchowej 

2) pracowników placówek zajmujących 
się opieką, rehabilitacją lub edukacją 
osób z niepełnosprawnością pozosta-
jących pod opieką tych placówek
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Biuro Wsparcia Osób 
z Niepełnosprawnością

Główną ideą, która przyświecała powstaniu tego biura, było 
zaoferowanie studentom z niepełnosprawnością niezbędnych 
form wsparcia w procesie kształcenia. 

Zadaniem biura jest pomoc zarówno studentom z niepełnosprawnością  
i nauczycielom akademickim, jak i pracownikom administracyjnym, któ-
rzy na co dzień mają kontakt z osobami z orzeczeniem o niepełnospraw-
ności. Do biura może zgłosić się każdy, kto z powodu swojej sytuacji 
zdrowotnej napotyka bariery w procesie studiowania czy prawidłowe-
go funkcjonowania na terenie uczelni.
 
Pomoc biura odbywa się na wielu płaszczyznach i obejmuje m.in. orga-
nizację bezpłatnych konsultacji psychologicznych, pomoc w rozwiązy-
waniu problemów związanych ze studiowaniem, udzielanie porad oraz 
informacji dotyczących form pomocy, z jakich mogą skorzystać osoby  
z niepełnosprawnością. 

Biuro Wsparcia Osób  
z Niepełnosprawnością 
prowadzone jest przez  
dwie absolwentki 
Politechniki Koszalińskiej. 
Wspiera  je doradca 
edukacyjny.
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Zespół biura

Kornelia Matecka
pełnomocnik rektora 
ds. osób z niepełnosprawnością

Anna Stępień
pracownik biura

dr Tomasz Parafiniuk 
doradca edukacyjny

Politechnika Koszalińska to 
uczelnia nowoczesna, która 
podejmuje wiele innowacyj-
nych działań. 

Misją naszej uczelni jest m.in. 
stwarzanie osobom z niepeł-
nosprawnością warunków 
do nieograniczonego udziału  
w procesie rekrutacji, kształce-
nia oraz prowadzenia działal-
ności naukowej. 

Dokładamy wszelkich starań, 
by zlikwidować bariery ogra-
niczające edukację osobom  
z niepełnosprawnością.

Obecnie realizujemy projekt 
„Dostępna uczelnia – Politech-
nika Koszalińska”.
 
Nasze działania mają na celu:

• likwidowanie barier 
architektonicznych

• wprowadzenie usług wspie-
rających proces edukacyjny

• organizację zajęć 
alternatywnych

• kompleksowe szkolenia  
dla kadry uczelni, podnoszące 
wiedzę o niepełnosprawności

• rozwój biura wsparcia osób  
z niepełnosprawnością

• wdrożenie procedur normu-
jących proces kształcenia

• porady, wskazówki oraz pomoc  
w każdej sprawie związanej  
z niepełnosprawnością

• zakwaterowanie w akademiku  
dostosowanym do potrzeb osób  
z niepełnosprawnością

• pomoc asystentów osób 
z niepełnosprawnością

• zajęcia z wychowania 
fizycznego w formie alternatywnej

• specjalne przystosowanie 
stanowisk komputerowych, 
m.in. w bibliotece

• wsparcie psychologiczne 
i edukacyjne
    
• uczestnictwo w wydarzeniach  
szkoleniowo-integracyjnych

• wspieranie procesu aktywizacji 
zawodowej

• informacje o dostępnej pomocy 
materialnej oferowanej przez 
Politechnikę Koszalińską

 
Zgłaszając się do biura
po wsparcie akademickie, 
trzeba mieć następujące 
dokumenty:

• aktualne orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności lub doku-
ment równoważny

• wypełniony załącznik nr 1, 
„Wniosek o przyznanie wspar-
cia dla niepełnosprawnych stu-
dentów i doktorantów Politech-
niki Koszalińskiej”

Załącznik dostępny jest na stro-
nie internetowej uczelni. 
 

Wszystkie dokumenty powinny 
być dostarczane w oryginałach 
lub w postaci kopii poświad-
czonej za zgodność z orygina-
łem.

Nasza działalność 
obejmuje kompleksowe 
wsparcie zapewniające:

Skontaktuj się z nami

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością 

ul. Śniadeckich, pokój 1 A (parter)

tel. 94 34 78 672 /  734 179 191

niepelnosprawni@tu.koszalin.pl

Ważne
Info!
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Na każdym wydziale Politechniki Koszalińskiej powołani 
zostali koordynatorzy wydziałowi do spraw osób  
z niepełnosprawnością.

Wszelkie pytania związane z kształceniem na danym 
wydziale należy kierować do wymienionych poniżej osób.

Koordynatorzy wydziałowi

Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
dr Katarzyna Lewicka-Rataj 
ul. Śniadeckich 2, pok. 316 C
katarzyna.lewicka-rataj@tu.koszalin.pl 
tel. 94 34 78 561

Wydział Humanistyczny
dr Dariusz Magierek 
ul. Kwiatkowskiego 6e, pok. 209 A
dariusz.magierek@tu.koszalin.pl 
tel. 609 316 168

Wydział Nauk Ekonomicznych
dr Ewa Szafraniec-Siluta  
ul. Kwiatkowskiego 6e, pok. 324 A
ewa.szafraniec-siluta@tu.koszalin.pl 
tel. 94 34 39 204

Wydział Mechaniczny
dr hab. inż. Agnieszka Kułakowska 
ul. Racławicka 15-17, pok. 305 H
agnieszka.kulakowska@tu.koszalin.pl 
tel. 94 34 78 201

Wydział Architektury i Wzornictwa
Magdalena Sadłowska
ul. Racławicka 15-17, pok.  
magdalena.sadlowska@tu.koszalin.pl
tel. 94 34 78 414

Szkoła Doktorska
Paulina Florczak
ul. Śniadeckich 2, pok. 107-1G
paulina.florczak@tu.koszalin.pl
tel. 94 34 86 658
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Pomoc finansowa 
– stypendia

Zasady jego przyznawania określone są w Ustawie z dnia  
20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

Stypendium, podobnie jak pozostałe świadczenia pomocy materialnej, 
przyznawane jest na semestr lub rok akademicki i wypłacane co miesiąc. 
Można je otrzymywać tylko na jednym wskazanym przez studenta kie-
runku studiów.

Niezależnie od stypendium specjalnego osoby z niepełnosprawnością 
mogą otrzymywać, na takich samych zasadach jak pozostali studenci, 
inne świadczenia pomocy materialnej, m.in. stypendium rektora dla naj-
lepszych studentów, stypendium dla najlepszych doktorantów, stypen-
dium ministra za wybitne osiągnięcia oraz zapomogę.

Stypendium specjalne  
dla studentów 
z niepełnosprawnością 
przysługuje studentom, 
którzy posiadają aktualne 
orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności. 
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Ważne!
 
JAK TO ZAŁATWIĆ? 
Krok po kroku

wejdź na stronę internetową 
Politechniki Koszalińskiej 

w zakładce Biuro Obsługi Studentów 
świadczenia dla studentów znajdziesz 
odpowiedni wniosek (tj. załącznik nr 11  
do Regulaminu świadczeń dla studentów 
i doktorantów PK o przyznanie stypen-
dium dla osób niepełnosprawnych na rok 
akademicki)

pobierz ten wniosek
    

uzupełnij dokument (w przypadku proble-
mów możesz napisać maila lub zadzwonić 
po pomoc do Biura Obsługi Studentów)
    

do wniosku dołącz orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności 
    

przynieś wypełnione dokumenty do Biura 
Obsługi Studentów
 

TO
-D

O
 LIST

Więcej informacji na stronie:  

tu.koszalin.pl/art/505/swiadczenia-dla-studentow

mail: stypendia@tu.koszalin.pl tel. 94 34 78 662 / 663
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Indywidualna 
organizacja studiów

Studenci z niepełnosprawnością w ramach IOS mogą wniosko-
wać między innymi o: 

• zmianę sposobu uczestnictwa w zajęciach (np. poprzez odrobienie 
nadliczbowych godzin nieobecności związanych z niepełnosprawno-
ścią) lub też prawo do obecności podczas zajęć osoby wspomagającej 
(asystenta)

• zmianę terminu i/lub miejsca zaliczenia/egzaminu

• zmianę organizacji sesji egzaminacyjnej 

• wydłużenie czasu trwania egzaminu/zaliczenia 

• zmianę formy zaliczenia/egzaminu (pisemna/ustna) 

Indywidualna organizacja 
studiów (w skrócie IOS) 
przysługuje każdemu 
studentowi PK, który 
otrzyma stosowną zgodę 
władz dziekańskich 
wydziału.
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Ważne!
 
JAK TO ZAŁATWIĆ? 
Krok po kroku

zgłoś się do Biura Obsługi Studenta na 
swoim wydziale (szczegółowy wykaz 
znajdziesz na stronie internetowej Poli-
techniki Koszalińskiej)

zabierz ze sobą dokumenty poświadcza-
jące Twój stan zdrowia (np. orzeczenie  
o stopniu niepełnosprawności) 

złóż stosowny wniosek 
    

wypełniony wniosek dostarcz do dzieka-
na lub prodziekana Twojego wydziału

po otrzymaniu zgody dziekana poinfor-
muj w terminie 14 dni o fakcie posiadania 
zgody na IOS wszystkich prowadzących 
Twoje zajęcia w danym semestrze

TO
-D

O
 LIST
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Uczelniany asystent osoby 
z niepełnosprawnością 

Głównym zadaniem takiej osoby jest ułatwienie niezależnego, 
samodzielnego i aktywnego działania studentów i doktorantów 
z niepełnosprawnością w życiu akademickim.
 
Zainteresowany taką pomocą student samodzielnie wskazuje osobę, 
która będzie pełnić tę rolę.

W swoim codziennym  
funkcjonowaniu na uczelni 
osoby z niepełnosprawno-
ścią mają możliwość skorzy-
stania ze wsparcia asysten-
ta. 

#Ważne info! 
„Do korzystania z usług asystenta uprawnione są osoby  
z niepełnosprawnością, które posiadają orzeczenie właściwego 
organu o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w szczególnych 
przypadkach, na umotywowany wniosek takiej osoby, także  
z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności”.

§ 6 ust. 2 regulaminu przyznawania pomocy z funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych na zadania 
związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie 
przyjmowania na studia i do Szkoły Doktorskiej, kształcenia na studiach i w Szkole Doktorskiej oraz 
prowadzenia działalności naukowej w Politechnice Koszalińskiej:
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• w wykonywaniu podstawowych, codziennych 
czynności na terenie uczelni
np. w przesiadaniu się z krzesła lub fotela na wózek in-
walidzki czy w spożywaniu posiłków, z wyłączeniem 
pomocy w czynnościach fizjologicznych (usługi w zakre-
sie czynności samoobsługowych i fizjologicznych może 
świadczyć na rzecz osoby z niepełnosprawnością jedy-
nie asystent, który posiada wykształcenie asystenta oso-
by z niepełnosprawnością lub jest spokrewniony z osobą  
z niepełnosprawnością korzystającą z usługi)

• w dotarciu na uczelnię z miejsca zamieszkania 
i z powrotem

• podczas zajęć na uczelni

• w dotarciu do biblioteki oraz wykonywaniu czyn-
ności technicznych w przygotowywaniu materia-
łów dydaktycznych

• w uczestniczeniu w szkoleniach organizowanych 
przez uczelnię

• w innych sytuacjach zgłoszonych przez studen-
ta/doktoranta do pełnomocnika, które wynikają  
z indywidualnych potrzeb 
np. przepisywanie notatek z wersji papierowej na elektro-
niczną, a w przypadku osób z dysfunkcją słuchu, opraco-
wywanie notatek na podstawie plików dźwiękowych

Asystent może pomóc:  
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Ważne!
 
JAK TO ZAŁATWIĆ? 
Krok po kroku

zgłoś się do Biura Wsparcia Osób  
z Niepełnosprawnością

przynieś na spotkanie dokumenty  
poświadczające Twój stan zdrowia 
(np. orzeczenie o stopniu niepełno-
sprawności)

na spotkaniu wypełnij wniosek  
o przyznanie asystenta dydaktycz-
nego dla studenta/tki z niepełno-
sprawnością

    

wniosek zaopiniuje pełnomocnik  
rektora ds. osób z niepełnospraw-
nością

TO
-D

O
 LIST

Czasami
nawet 
bohater 
potrzebuje
wsparcia

Zostań asystentem osoby
z niepełnosprawnością

Politechnika Koszalińska
ul. Śniadeckich 2, pokój 1 A

tel. 94 34 78 672 /  734 179 191
niepelnosprawni@tu.koszalin.pl
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Doradca edukacyjny

Możesz w każdej chwili umówić się na spotkanie i porozmawiać:

• o wyborze drogi zawodowej 
(doradca podpowie Ci, jakie zawody i typy pracy byłyby dla Ciebie najlepsze)

• o rozwoju Twoich kompetencji 
(doradca pomoże Ci zorientować się w Twoich mocnych i słabych stronach)

• o sposobie poszukiwania pracy

• o tworzeniu dokumentacji do pracodawcy 
(doradca pomoże Ci w sformułowaniu CV oraz listu motywacyjnego pod kątem 
interesującej Cię oferty pracy)

• o poszukiwaniach ofert pracy, staży lub praktyk

• o przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej

W Biurze Wsparcia Osób 
z Niepełnosprawnością 
zatrudniony jest doradca 
edukacyjny. 
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Z konsultacji zawodowych 
mogą skorzystać osoby, 
które:

• stoją przed wyborem 
pierwszej pracy

• chcą zaplanować swoją 
karierę

• poszukują nowych celów 
zawodowych

• chcą kontynuować naukę 
i nie wiedzą, jaki kierunek 
studiów wybrać

• poszukują pracy

Zadzwoń i umów się na spotkanie!
tel. 94 34 78 672
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Akademickie wsparcie 
psychologiczne

Wszystkie konsultacje i porady są świadczone przez doświad-
czonych psychologów i psychoterapeutów, którzy zapewniają 
profesjonalną i kompleksową pomoc, dyskrecję, życzliwość, spo-
kojną atmosferę oraz pełne zaangażowanie. 

Wsparcie psychologiczne świadczone jest na indywidualną prośbę zaintereso-
wanego studenta.

Zainteresowany student może umówić się na konsultację do specjalisty, dzwoniąc 
bezpośrednio pod wskazane numery telefonów.

Studenci, doktoranci 
oraz pracownicy 
Politechniki Koszalińskiej 
mogą skorzystać 
bezpłatnie ze wsparcia 
psychologicznego.
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Skontaktuj się z nami

Politechnika Koszalińska
Dział Studencki, ul. Śniadeckich 2, pok. 603 A

Agnieszka Rydzkowska
poniedziałek – piątek w godz. 7.30–15.30

tel. 94 34 78 603
e-mail: akademickapomoc@tu.koszalin.pl

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego
tel. 94 712 55 55

Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii „Młodzi – Młodym”
ul. Zwycięstwa 168 w Koszalinie
mgr Violetta Południak – psycholog, terapeuta rodzinny 
tel. 501 640 467
mgr Marta Wołoszyn – psycholog, socjoterapeuta 
tel. 502 103 664
e-mail: stowmm@gmail.com

Punkt Wsparcia Psychologicznego w Domu Miłosierdzia Bożego 
w Koszalinie
ul. Aleja Monte Cassino 7
ks. dr Radosław Siwiński 
tel. 660 53 95 14 
e-mail: poczta@dommilosierdzia.pl

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu 
psychicznego
tel. 800 70 2222

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
tel. 116 111 w godz. 12.00–22.00

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
„Niebieska Linia”
tel. 801 12 00 02

Uzależnienia behawioralne
tel. 801 889 880

Telefon Zaufania Anonimowych Alkoholików Koszalin
tel. 94 34 24 053

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział  
w Koszalinie
tel. 94 34 10 101

Ogólnopolski Telefon Zaufania (Narkotyki–Narkomania)
tel. 801 199 990

Anonimowa policyjna linia specjalna
tel. 800 120 148

Tu znajdziesz pomoc:
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Dostępność Politechniki 
Koszalińskiej dla osób 
z niepełnosprawnością 

Większość obiektów  
Politechniki Koszalińskiej,  
w tym budynków  
dydaktycznych, naukowo-
-badawczych, sportowych 
oraz domów studenckich 
jest dostosowana do  
potrzeb osób  z niepełno-
sprawnością ruchu. 

Kampusy uczelni przy ulicy Śniadeckich oraz Kwiatkowskiego 
umożliwiają swobodny dostęp dla osób poruszających się na 
wózku lub o kulach.  Jest on zagwarantowany dzięki specjalnie 
dostosowanym wjazdom, platformom przyschodowym, win-
dom oraz korytarzom.

Ciągi komunikacyjne i drzwi są szerokie, umożliwiają bezpieczne poruszanie się.  
We wszystkich kampusach znajdują się odpowiednio przystosowane toalety.
  
W windach umieszczone są  oznakowania brajlowskie, w niektórych z nich  
(budynki D, E, F, G, H, I) przy ulicy Śniadeckich są także komunikaty głosowe. 
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Dokładamy wszelkich starań, aby 
stopniowo likwidować bariery archi-
tektoniczne w kampusie przy ulicy Ra-
cławickiej.  

Co roku wykonywane są prace mają-
ce na celu poprawę obecnego dosto-
sowania budynków uczelni. Podczas 
remontów istniejących obiektów i re-
alizacji nowych inwestycji stopniowo 
wprowadzane są kolejne udogodnie-
nia dla osób o różnym rodzaju niepeł-
nosprawności.

W pobliżu wejść do głównych budyn-
ków znajdują się oznakowane miej-
sca parkingowe dla osób z niepełno-
sprawnością. 
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Biuro Wsparcia Osób z Niepełnospraw-
nością Politechniki Koszalińskiej przygo-
towało udogodnienia dla osób z niepeł-
nosprawnością słuchu. 

Dzięki dofinansowaniu z unijnego pro-
jektu „Dostępna uczelnia – Politechnika 
Koszalińska” zakupiono 8 biurek elek-
trycznych z pętlami indukcyjnymi.

Pętla indukcyjna to system wspomaga-
nia osób z niepełnosprawnością słu-
chu - szczególnie tych, które korzystają  
z aparatów słuchowych lub implantów. 

Umożliwia osobie niedosłyszącej od-
biór nieskazitelnie czystego i wyraźnego 
dźwięku poprzez cewkę telefoniczną, 
w którą wyposażony jest niemal każdy 
aparat słuchowy. 

– Biurka z pętlą to udogodnienie, które 
znajdzie się w każdym Biurze Obsługi 
Studenta, w trzech kampusach Politech-
niki Koszalińskiej – tłumaczy Kornelia 
Matecka, pełnomocnik rektora ds. osób 
z niepełnosprawnością.

Biurka mają elektrycznie regulowaną 
wysokość, co umożliwia korzystające-
mu komfortową zmianę pozycji, np.  
z siedzącej na stojącą. 

Wsparcie dla osób 
z niepełnosprawnością 
słuchu 

• ul. Śniadeckich - sala 22 A

• ul. Racławicka - sala 105 A

• ul. Kwiatkowskiego - sala 102 A 

Z biurek mogą także korzystać osoby  
z niepełnosprawnością ruchową lub po-
ruszające się na wózku. 

Pętle indukcyjne zostały umieszczone 
również w salach, gdzie przeprowa-
dzane są obrony prac.

Ważne!

Zakup urządzeń został  
sfinansowany z dotacji  
Ministerstwa Edukacji i Nauki 
przeznaczonej na wsparcie 
procesu kształcenia i prowa-
dzenia badań osób z niepeł-
nosprawnościami.

SALE Z PĘTLĄ INDUKCYJNĄ
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W ramach projektu „Dostępna uczel-
nia-Politechnika Koszalińska” zostały 
zakupione dwa terminale informacyj-
ne, które znajdują się w kampusach 
przy ulicy Śniadeckich oraz Kwiatkow-
skiego. Terminale przeznaczone są dla 
osób z niepełnosprawnością wzroku  
i słuchu.
 
Wszystkie napisy umieszczone na termi-
nalu  są w języku Braille`a. 

Terminale posiadają również system 
rozpoznawania mowy, który pozwala 
na sprawną komunikację osób z niepeł-
nosprawnością wzroku i słabowidzącym 
z funkcjami terminala. Urządzenia mają 
wbudowany moduł WiFi/Bluetooth. 

Wsparcie dla osób 
z niepełnosprawnością 
wzroku

Wypożyczenie sprzętu 
dydaktycznego 
wspomagającego 
studiowanie
 
Biuro Wsparcia Osób z Niepełno-
sprawnością Politechniki Kosza-
lińskiej prowadzi wypożyczalnię 
specjalistycznego sprzętu ułatwiają-
cego naukę studentom i doktorantom  
z niepełnosprawnością. 

Sprzęt jest wypożyczany bezpłatnie 
na czas określony w umowie. Szcze-
gółowe warunki korzystania z wypo-
życzalni określa regulamin. 

Oprogramowanie udźwię-
kawiające oraz powiększa-
jące
 
Realizacja projektu „Dostępna 
uczelnia-Politechnika Kosza-
lińska” pozwoliła również na 
zakup specjalistycznego opro-
gramowania udźwiękawiają-
cego oraz powiększającego.

Tego typu programy pomaga-
ją osobom z niepełnospraw-
nością wzroku i słabowidzą-
cym obsłużyć komputer. 

Dzięki niemu użytkownicy 
mogą, w zależności od swoich 
potrzeb i wady wzroku, wy-
brać funkcję, która powięk-
sza wyłącznie obraz na kom-
puterze lub powiększa obraz  
i udźwiękawia komputer.

Program  może powiększać 
obraz nawet kilkudziesię-
ciokrotnie, zwiększać ja-
sność czy pokazywać obraz  
w kontrastowych kolorach,  
a także odczytywać zawartość 
ekranu.

 

Pozwala on na komunikację ze smart-
fonami użytkowników. Dzięki tej funkcji 
terminal informuje (dźwiękiem, wibracją 
smartfonu), gdy osoba niewidoma zbli-
ża się do terminala. 

Po nawiązaniu połączenia między 
smartfonem i terminalem, ten ostatni się 
odzywa, informując o miejscu, w którym 
osoba się znajduje.

W ten sposób osoba niewidoma pre-
cyzyjnie kieruje się do terminala i może 
rozpocząć korzystanie z jego funkcji. 

Osoba z niepełnospraw-
nością może wypożyczyć 
sprzęt tylko na własny  
użytek. 

Biuro Wsparcia Osób z Nie-
pełnosprawnością posiada  
5 iPadów. 

Fundusze na ich zakup  
pochodzą z programu unij-
nego „Dostępna Uczelnia-
-Politechnika Koszalińska”. 

Oferta dostępnego sprzętu 
będzie sukcesywnie powięk-
szana.
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W ramach wsparcia dla osób  
z niepełnosprawnością, uczelnia  
zapewnia zorganizowanie transportu 
dla studentów, doktorantów i pracow-
ników z niepełnosprawnością  pomię-
dzy obiektami uczelni, a także pomiędzy 
uczelnią a miejscem zamieszkania. 

Osoby z niepełnosprawnością narządu 
ruchu, które ze względu na stan zdrowia 
nie są w stanie samodzielnie korzystać 
ze środków transportu publicznego, 
mogą wnioskować o możliwość korzy-
stania z usług transportowych realizo-
wanych przez PK. 

W ramach tego wsparcia studenci  
dowożeni są z miejsca zamieszkania 
(dotyczy studentów zamieszkujących 
na terenie Koszalina) do miejsca, gdzie 
odbywają się zajęcia ujęte w planie stu-
diów. 

Transport dla studentów 
z niepełnosprawnością 
ruchu 

zgłoś się do Biura 
Wsparcia Osób 
z Niepełnosprawnością 

przynieś na spotkanie do-
kumenty poświadczające 
stan Twojego zdrowia 
(np. orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności)

na spotkaniu wypełnij 
wniosek o przyznanie 
takiej formy pomocy 

wniosek musi zostać
zaopiniowany przez 
pełnomocnika  
rektora ds. osób 
niepełnosprawnych

TO-DO LIST

Ważne!
 
JAK TO 
ZAŁATWIĆ? 
Krok po kroku
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Biblioteka Politechniki 
Koszalińskiej 

W czytelniach wydziało-
wych oraz w wypożyczalni 
znajdują się urządzenia 
ułatwiające osobom z nie-
pełnosprawnością wzroku, 
słuchu oraz ruchu korzy-
stanie z zasobów Biblioteki 
Politechniki Koszalińskiej 
lub materiałów własnych.

Ze stanowisk komputerowych może korzystać również młodzież 
szkół średnich, studenci innych uczelni oraz wszyscy, którzy chcą 
znaleźć informacje do codziennej nauki, a stan zdrowia unie-
możliwia im samodzielną pracę z komputerem.

Czytelnikom z ograniczonymi możliwościami samodzielnej lektury zwykłego 
druku Biblioteka Politechniki Koszalińskiej udostępnia sprzęt i oprogramowanie 
komputerowe umożliwiające korzystanie z książek, czasopism i innych publikacji. 
Sprzęt dostępny jest na miejscu w kampusach przy ul. Kwiatkowskiego i  ul. Racła-
wickiej.
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Zestaw komputerowy z oprogramo-
waniem pozwalającym na zmianę 
powiększenia, koloru, kontrastu i ja-
sności obrazu, a także dającym moż-
liwość czytania pisma drukowanego 
głosem syntetycznym. 

Zestaw zawiera specjalną klawiaturę  
z kontrastowymi, powiększonymi opi-
sami klawiszy. Uzupełnieniem zesta-
wu są:

• monitor brajlowski Focus40 – dają-
cy możliwość sterowania komputerem  
i wizualizacji tekstu w systemie Brail-
le’a na wbudowanym panelu. Urzą-
dzenie przekształcające informacje 
tekstowe i graficzne pojawiające się 
na ekranie monitora na znaki alfabe-
tu Braille’a. Urządzenia komputerowe 
do pism Braille’a (dla osób niewido-
mych i niedowidzących)

• klawiatura brajlowska – umożli-
wiająca wprowadzanie tekstu pisa-
nego w alfabecie Braille’a

• mysz (TrackBall) – pozwala osobom 
z dysfunkcją kończyn górnych na płyn-
ne i precyzyjne sterowanie kursorem 
na ekranie komputera

Zestaw komputerowy
ze specjalnym
oprogramowaniem

Drugim, samodzielnym modułem 
stanowiska jest urządzenie lek-
torskie, w którego skład wchodzi 
skaner i laptop ze specjalistycz-
nym oprogramowaniem Dolphin 
Guide. 

Urządzenie lektorskie umożli-
wia obsługę komputera osobom 
niedowidzącym: m.in. dostęp do  
internetu, wysyłanie maili i odczy-
tywanie zeskanowanych tekstów.

Stanowisko ustawione jest na sto-
liku z regulowaną wysokością,  
co umożliwia pracę z wózka inwa-
lidzkiego.

W bibliotece znajduje się również 
stanowisko komputerowe wypo-
sażone w specjalistyczne oprogra-
mowanie (program udźwiękawia-
jący, syntezator mowy, program 
powiększający).  

Ponadto biblioteka dysponuje 
sprzętem pozwalającym na prze-
twarzanie materiałów drukowa-
nych do postaci elektronicznej, po-
większalnik stacjonarny VISIO+, 
brajlowskie mapy kondygnacji 
budynku uczelni, które ułatwią 
studentom niewidomym i niedo-
widzącym orientację w przestrze-
ni oraz stanowisko komputerowe 
posiadające mysz komputerową 
myszONkę umożliwiającą pracę 
na komputerze bez użycia rąk.
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Dom Studenta, czyli
twoje miejsce odpoczyn-
ku, pracy i spotkań

Dom Studenta nr 4 posiada 
pokoje przystosowane do 
potrzeb osób z niepełno-
sprawnością.

Na parterze akademika znajdują się 4 łączniki z pokojami   
jedno- lub dwuosobowymi oraz wygodna winda pozwalająca 
na wjazd do budynku bezpośrednio z poziomu parkingu.

Korytarze oraz drzwi na paterze są poszerzone, co pozwala na swobodne  
i bezpieczne poruszanie się. W łącznikach znajdują się aneksy kuchenne, których 
blaty zostały umieszczone na wysokości dostosowanej do potrzeb osób porusza-
jących się na wózku inwalidzkim. 

Obniżone zostały także włączniki światła oraz gniazda elektryczne. W każdym 
łączniku znajduje się łazienka w pełni dostosowana dla osób z niepełnospraw-
nością. Przy toalecie, umywalkach oraz pod prysznicami znajdują się uchwyty  
ułatwiające korzystanie z nich. 

W strefa prysznicowej nie ma brodzika ani kabiny, co gwarantuje swobodny  
dostęp. Lustro nad umywalką posada specjalny uchwyt do regulacji wysokości 
oraz kąta nachylenia lustra.
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Skontaktuj się z nami

Krzysztof Sławiński
kierownik działu 
tel. 94 34  78  917/ 918
e-mail: krzysztof.slawinski@tu.koszalin.pl 
 
Dom Studenta nr 4
Wojciech Biernacki 
starszy specjalista ds. administracji
tel. 94 34 78 920
e-mail: wojciech.biernacki@tu.koszalin.pl

Ważne!
 
JAK TO ZAŁATWIĆ? 
Krok po kroku

skontaktuj się telefonicznie lub 
mailowo z  Działem Domów  
Studenckich Politechniki Kosza-
lińskiej 

wypełnij stosowny wniosek  
o przyznanie pokoju w akademi-
ku, we wniosku zaznacz, że jesteś 
osobą z niepełnosprawnością 

do dokumentów dołącz orzecze-
nie o stopniu niepełnosprawności

TO
-D

O
 LIST
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Sport dla osób 
z niepełnosprawnością

Politechnika Koszalińska 
kładzie duży nacisk  
na kulturę zdrowia  
oraz wychowanie fizyczne 
wśród swoich studentów  
i pracowników.

Działaniami w tej dziedzinie objęci są także studenci z niepełno-
sprawnością, którzy w ramach alternatywnych zajęć wychowa-
nia fizycznego mają możliwość zaliczenia obowiązkowego kursu 
tego przedmiotu.

Wniosek o dostosowanie zajęć w-f do indywidualnych potrzeb osoby  
z niepełnosprawnością należy złożyć w Biurze wsparcia osób z  niepełnospraw-
nością.

Studenci z orzeczoną niepełnosprawnością mogą korzystać ze specjalnego  
sprzętu podczas zajęć z wychowania fizycznego oraz podczas ćwiczeń w ramach 
sekcji sportowych. 
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Uczelnia kupiła też zestaw do gry Boccia. To rodzaj gry 
zręcznościowej zbliżony do włoskiej odmiany gry w bule.

Boccia od blisko 30 lat jest dyscypliną paraolimpijską. 
Warto wspomnieć, że od kilku lat w Zielonej Górze  
odbywają się Integracyjne Mistrzostwa Polski AZS w grze  
w Boccia. 

Być może na naszej uczelni także powstanie drużyna,  
która będzie mogła wystartować w zielonogórskich  
mistrzostwach.

Warto dodać, że wyposażenie Stu-
dium Wychowania Fizycznego  
i Sportu Politechniki Koszaliń-
skiej zostało ostatnio wzbogacone  
w następujący sprzęt dostosowany  
do potrzeb osób z niepełnospraw-
nością:

• bieżnię elektryczną z panelem ste-
rującym, zaopatrzoną w barierkę 
zabezpieczającą, na której mogą 
ćwiczyć osoby z ograniczeniami  
ruchowymi; panel sterujący umożli-
wia m.in. regulację prędkości i wa-
runków marszu, a także kontrolę 
zmęczenia trenującej osoby

• stacjonarny rower treningowy 
(rower ma specjalne oparcie 
zapewniające bezpieczeństwo 
ćwiczącym)

Sprzęt na wyposażeniu 
studium:
• taśmy rehabilitacyjne 
(10 sztuk) 

• pneumatyczne poduszki 
do ćwiczeń (10 sztuk) 
 
• materace rehabilitacyjne 
(2 sztuki)

Ponadto, do dyspozycji ćwiczących 
są drążki drgające, przy pomocy 
których można wzmacniać mięśnie 
brzucha, pleców i miednicy.
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Czas wolny,  
zainteresowania 
i rozwój

Praca w samorządzie,  
aktywność w kołach  
naukowych i organizacjach  
studenckich, a także  
wyjazdy zagraniczne  
— to tylko kilka możliwości 
urozmaicenia życia akade-
mickiego oraz rozwijania 
zainteresowań.

Działalność w kołach naukowych, powiązanych z kierunkiem 
studiów, zwiększa szanse na zdobycie ciekawej pracy. 

Zaangażowanie w działalność kół, organizacji i samorządów to najczęściej 
ogromne doświadczenie w kontaktach międzyludzkich, negocjacjach i zarządza-
niu zespołem. To wszystko oferuje Politechnika Koszalińska.
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Program Erasmus+ to okazja dla stu-
dentów, aby spędzić semestr lub rok, 
studiując na uczelni za granicą i otrzy-
mując stypendium. 

Student z niepełnosprawnością re-
alizuje wyjazd wg zasad Programu 
Erasmus+. Natomiast stypendium  
i koszty związane z niepełnosprawno-
ścią finansowane są z Programu Ope-
racyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
(POWER), finansowanego z Funduszy 
Unii Europejskiej. 

Do wniosku należy dołączyć orzecze-
nie  potwierdzające stopień niepełno-
sprawności oraz inne dokumenty po-
twierdzające konieczność poniesienia 
kosztów (np. opinię lekarza).

Erasmus + oraz 
aktywności studenckie

Skontaktuj się z nami

Biuro Mobilności 
Międzynarodowej

Ewa Glijerska-Bałasz
kierownik  
ul. Śniadeckich 2,  
pokój 102-2 G
egbalasz@tu.koszalin.pl
tel. 94 34 86 537

Aleksandra Zając
uczelniany koordynator 
programu Erasmus+
aleksandra.zajac@tu.koszalin.pl
tel. 94 34 86 570
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Na Politechnice Koszalińskiej prężnie 
działa ponad 20 studenckich organi-
zacji oraz kół naukowych, które dzięki 
zaangażowaniu osób je tworzących 
odnoszą sukcesy, realizując niepo-
wtarzalne projekty. 

Koła naukowe, w zależności od cha-
rakteru wydziału, przy którym funkcjo-
nują, zajmują się różnymi dziedzinami 
nauki. Począwszy od informatyki, 
elektrotechniki, logistyki, przez druk 
3D, taniec, śpiew, żeglarstwo po eko-
nomię, gospodarkę i politykę. 

Koła oraz organizacje studenckie 
pozwalają na rozwój pasji, realiza-
cję własnych pomysłów, a także spę-
dzenie wolnego czasu w gronie ludzi  
o podobnych zainteresowaniach. 

Politechnika Koszalińska aktywnie 
wspiera działalność kół naukowych.
Zdajemy sobie sprawę, że praca  
w nich to dla studentów pierwsze  
i bardzo cenne kroki do przyszłej ka-
riery zawodowej.

Koła Naukowe

Skontaktuj się z nami

Dział  Współpracy ze Studentami 
ul. Śniadeckich 2, 75-345 Koszalin, pokoje 602-603 A

Agnieszka Bednarska
kierownik działu 
agnieszka.bednarska@tu.koszalin.pl 
tel. 94 34 78 603

Agnieszka Rydzkowska 
agnieszka.rydzkowska@tu.koszalin.pl 
tel. 94 34 78 603

Samorząd skupia studentów stacjo-
narnych i niestacjonarnych, kształcą-
cych się na różnych kierunkach stu-
diów. 

Liczne zainteresowania i oczekiwania 
młodzieży sprzyjają tworzeniu się ży-
cia studenckiego. 

Samorząd studencki kojarzony jest 
z reprezentowaniem studentów we 
władzach uczelni, pomocą w rozwią-
zywaniu problemów takich jak: orga-
nizacja nauki, udział w życiu nauko-
wym i kulturalnym uczelni. 

Parlament Studentów 
Politechniki Koszalińskiej 
oraz samorządy 
wydziałowe 
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Pozostałe formy
pomocy i programy
 

Studenci z niepełnospraw-
nością mogą otrzymać 
wsparcie i pomoc nie tylko  
z uczelni. 

Istnieją programy realizowane m.in. przez Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Można otrzymać dofinansowanie np. na zakup specjalistycznego sprzę-
tu lub wyjazd na turnus rehabilitacyjny. W tym rozdziale znajdziecie też  
informacje na temat kredytów studenckich. 

Na końcu zostały umieszczone przydatne linki oraz adresy.
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O przyznanie wsparcia finansowego  
w ramach programu mogą ubiegać się 
osoby niepełnosprawne, spełniające 
następujące warunki:

• posiadają znaczny lub umiarkowany 
stopień niepełnosprawności lub orze-
czenie równoważne

• pobierają naukę w szkole wyższej lub 
mają otwarty przewód doktorski poza 
studiami doktoranckimi/Szkołą Doktor-
ską

Osoby z orzeczonym lekkim lub równo-
ważnym stopniem niepełnosprawności 
mogą uzyskać pomoc finansową wy-
łącznie wtedy, gdy spełniają łącznie na-
stępujące warunki:

• uczestnicząc w pilotażowym progra-
mie „Aktywny samorząd” lub w progra-
mie „STUDENT II – kształcenie ustawicz-
ne osób niepełnosprawnych” – posiadali 
znaczny lub umiarkowany stopień nie-
pełnosprawności lub równoważny

• w trakcie uczestnictwa w programie, 
o którym mowa w pkt 1, orzeczenie  
o lekkim stopniu niepełnosprawności 
lub równoważne uzyskały nie wcześniej 
niż po zaliczeniu pierwszego semestru 
nauki, a w przypadku kształcenia trwa-
jącego jeden rok – pierwszego semestru 
nauki

Program „Aktywny 
samorząd” dla osób  
z niepełnosprawnością 

Pomoc w uzyskaniu 
wykształcenia na poziomie 
wyższym

Dofinansowanie obejmuje 
koszt opłaty za naukę (czesne) 
lub opłaty za przeprowadze-
nie przewodu doktorskiego  
(w przypadku osób, które mają 
wszczęty przewód doktorski, 
a nie są uczestnikami studiów 
doktoranckich lub Szkoły Dok-
torskiej).
 
Dla studentów przewidziany 
jest także dodatek na pokrycie 
kosztów kształcenia. Wysokość 
dodatku zależy od poziomu na-
uki i postępów w nauce. 

W zakresie pokrycia kosztów 
czesnego wymagany jest udział 
własny wnioskodawcy.

Wnioski można składać zarów-
no drogą elektroniczną za po-
mocą Elektronicznej Platformy 
Usług Administracji Publicznej 
– e-puap oraz poprzez System 
Obsługi Wsparcia, jak i drogą 
tradycyjną.

Instytut Tyflologiczny Polskiego Związku 
Niewidomych realizuje projekt „Aktyw-
ny Absolwent” skierowany do osób, któ-
re spełniają łącznie poniższe warunki:

• posiadają orzeczenie o umiarkowa-
nym lub znacznym stopniu niepełno-
sprawności wzrokowej

• są studentami ostatniego roku lub ab-
solwentami uczelni wyższych w ostat-
nich pięciu latach (różnego rodzaju 
studia licencjackie, magisterskie, pody-
plomowe, doktoranckie)

Celem projektu jest pomoc w znalezieniu 
zatrudnienia. Uczestnicy mogą skorzy-
stać z oferty:

• szkoleń i kursów zawodowych

• nauki języków obcych

• płatnych staży zawodowych

• doradztwa i coachingu

Projekt „Aktywny 
absolwent” 
Polskiego Związku 
Niewidomych

Osoby zainteresowane powinny wypełnić formularz rekrutacyjny 
i przesłać go na adres: 
aktywnyabsolwent@pzn.org.pl

Formularz znajduje się do pobrania na stronie: 
pzn.org.pl/aktywny-absolwent
w sekcji pliki do pobrania
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Przyznawany jest na preferencyjnych 
warunkach i dostępny przez cały rok – to 
główne zalety kredytu studenckiego.

Można się o niego ubiegać niezależnie 
od innych otrzymywanych świadczeń 
stypendialnych - wystarczy, że dochód 
na osobę w rodzinie nie przekroczy  
w roku ubiegania się o kredyt 3000 zł.

Procedura składania wniosku jest jedno-
razowa, a student będzie otrzymywać 
kredyt przez cały okres studiów.

Kredyt studencki jest udzielany przez 
wybrane banki komercyjne. Jego prefe-
rencyjne warunki są możliwe dzięki do-
płatom z Funduszu Kredytów Studenc-
kich, finansowanym z budżetu państwa.

O kredyt studencki można ubiegać się 
przez cały rok. Decyzja kredytowa po-
winna zapaść w ciągu 30 dni. O kredyt 
może się ubiegać student do ukończenia 
30. roku życia lub doktorant, który nie 
skończył 35 lat. 

Wniosek o kredyt może złożyć także 
osoba ubiegająca się o przyjęcie studia, 
wówczas wypłata kredytu nastąpi po 
uzyskaniu statusu studenta.

Student sam decyduje, jaką kwotę chce 
otrzymywać z banku w czasie studiowa-
nia. Można wybrać kwotę od 400 zł do  
1 000 zł miesięcznie. 

W trakcie pobierania kredytu student 
może dokonać zmiany wysokości otrzy-
mywanych środków, dostosowując je do 
aktualnych potrzeb.

Kredyt studencki
Rozpoczęcie spłaty nastę-
puje dopiero dwa lata od 
ukończenia studiów. Jest 
to czas na podjęcie pracy  
i ustabilizowanie sytuacji fi-
nansowej.

Spłata kredytu odbywa 
się na bardzo korzystnych 
warunkach finansowych,  
a okres spłaty jest dwukrot-
nie dłuższy niż okres pobie-
rania kredytu.

W ciągu miesiąca absol-
went spłaca połowę tej 
kwoty, którą otrzymywał 
miesięcznie na studiach. 

Przykładowo, student po-
bierający miesięcznie 800 
zł, dwa lata po zakończeniu 
studiów będzie spłacał oko-
ło 400 zł miesięcznie przez 
następne dwa lata.

Jeżeli student ukończy stu-
dia w gronie 10% najlep-
szych studentów, otrzyma 
obligatoryjne umorzenie, 
nawet do 50% wartości kre-
dytu!

W przypadku trudności ze 
spłatą kredytu, przewidzia-
ne są narzędzia odraczają-
ce spłatę lub zmniejszające 
wysokość miesięcznej raty.

Jeżeli trudna sytuacja ży-
ciowa będzie uniemożliwia-
ła spłatę kredytu, wówczas 
minister może umorzyć kre-
dyt częściowo, a w szczegól-
nych przypadkach, nawet  
w całości.
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Dofinansowanie 
ze środków 
Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 
(PFRON)
Oprócz uczelnianych programów pomo-
cy, istnieją także inne formy wparcia skie-
rowane do studentów z niepełnosprawno-
ściami. 

Są one realizowane głównie przez  Pań-
stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych (PFRON) – organ 
administracji publicznej, wspierający re-
habilitację oraz zatrudnienie osób z nie-
pełnosprawnością. 

Obecnie prowadzonych jest kilkanaście 
programów wsparcia. Ponadto studenci 
z niepełnosprawnością mają możliwość 
otrzymania z Funduszu dofinasowania na 
zakup specjalistycznego sprzętu czy wy-
jazd na turnus rehabilitacyjny. 

Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie w Koszalinie 
(MOPR)
al. Monte Cassino 2
75-412 Koszalin
mopr.koszalin.ibip.pl

Biuro Obsługi Klienta 
tel. 94 31 60 307/332
bok@mopr.koszalin.plt

Turnusy rehabilitacyjne

Turnusy rehabilitacyjne są zorgani-
zowaną formą aktywnej rehabilitacji 
osób z niepełnosprawnością, połą-
czoną z elementami wypoczynku. 

Celem turnusu jest ogólna popra-
wa psychofizycznej sprawności oraz 
rozwijanie umiejętności społecznych 
uczestników, między innymi poprzez 
nawiązywanie i rozwijanie kontak-
tów społecznych, realizację zaintere-
sowań, a także przez udział w innych 
zajęciach przewidzianych progra-
mem turnusu. 

Turnus trwa co najmniej 14 dni. Osoby 
z niepełnosprawnością kierowane są 
na niego na wniosek lekarza, pod któ-
rego opieką się znajdują.

Ze środków Funduszu może zostać 
dofinansowany wyjazd na turnus re-
habilitacyjny, finansowany w części 
lub w całości na podstawie przepisów 
o świadczeniach opieki zdrowotnej 
lub o systemie ubezpieczeń społecz-
nych albo o ubezpieczeniu społecz-
nym rolników. 

Przedmioty ortopedyczne 
i środki pomocnicze

Przedmioty ortopedyczne to przy-
rządy niezbędne do samodzielnego 
funkcjonowania osoby z niepełno-
sprawnością, np. protezy, kule, wózek 
inwalidzki.

Środki pomocnicze to przedmioty, 
które w znacznym stopniu ułatwiają 
funkcjonowanie osoby  z niepełno-
sprawnością w środowisku społecz-
nym lub wręcz to umożliwiają, np.:

• pomoce optyczne dla niedowidzą-
cych 

• aparaty słuchowe

• cewniki

• pieluchomajtki

O dofinansowanie zakupu ze środków 
PFRON przedmiotów ortopedycznych 
i środków pomocniczych mogą ubie-
gać się osoby z niepełnosprawnością 
stosownie do potrzeb wynikających  
z niepełnosprawności.

Wnioski o dofinansowanie można złożyć zarówno drogą elektro-
niczną za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administra-
cji Publicznej – e-puap oraz poprzez System Obsługi Wsparcia,  
jak i drogą tradycyjną.

Sprzęt rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne 
i środki pomocnicze

Celem dofinansowania jest pomoc 
finansowa przy zakupie sprzętów, 
przyrządów i urządzeń wspierających 
funkcjonowanie i rehabilitację osób 
z niepełnosprawnością w ich miejscu 
zamieszkania.

Sprzęt rehabilitacyjny to urządzenia 
i sprzęty zalecone przez lekarza spe-
cjalistę, niezbędne do rehabilitacji 
w warunkach domowych, nieobjęte 
ubezpieczeniem zdrowotnym Naro-
dowego Funduszu Zdrowia (NFZ).

Sprzęt rehabilitacyjny traktowany jest
w przepisach odmiennie niż wyroby 
medyczne - nie ma określonego kata-
logu sprzętów rehabilitacyjnych.

O dofinansowanie ze środków PFRON 
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny 
mogą ubiegać się osoby z niepełno-
sprawnością stosownie do potrzeb 
wynikających z niepełnosprawności.
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Pomocne adresy i kontakty

Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych 
w Urzędzie Miejskim w Koszalinie

Anna Ginda 
Urząd Miejski w Koszalinie
ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin
pokój 23
tel. 94 34 88 717
e-mail: anna.ginda@um.koszalin.pl 
 
 

Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim 
w Koszalinie

Mariola Raniszewska 
Urząd Miejski w Koszalinie 
ul. Rynek Staromiejski 6-7 
75-007 Koszalin
pokój 221 A 
tel. 94 34 88 6 13
e-mail: mariola.raniszewska@um.koszalin.pl 

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością
Politechniki Koszalińskiej

Pełnomocnik rektora ds. osób z niepełnosprawnością
Kornelia Matecka
ul. Śniadeckich 2
75-453 Koszalin 
pokój 1 A
tel. 94 34 78 672 /  734 179 191
e-mail: niepelnosprawni@tu.koszalin.pl

Ważne strony 
Biuro pełnomocnika zządu 
ds. osób niepełnosprawnych 
niepelnosprawni.gov.pl

Internetowy Portal Osób 
Niepełnosprawnych IPON 
www.ipon.pl

Niepełnosprawni - sprawni zawodowo 
sprawnizawodowo.pl

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych 
pfron.org.pl

Polska Organizacja Pracodawców 
Osób Niepełnosprawnych POPON 
popon.pl

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracja 
www.integracja.org

Strona dla osób z niepełnosprawnością 
niepelnosprawni.pl

Zakłady Pracy Chronionej 
zpchr.pl
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