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SPRAWOZDANIE Z KRAJOWEJ KONFERENCJI  
NAUKOWEJ WSPARCIE MOBILNOŚCI  
NIEPEŁNOSPRAWNYCH ŻOŁNIERZY 

 I FUNKCJONARIUSZY 
 
 
W dniu 20 marca 2018 roku w murach Akademii Sztuki Wojennej od-

była się Krajowa Konferencja Naukowa pt. Wsparcie mobilności niepełno-
sprawnych ruchowo żołnierzy i funkcjonariuszy, której organizatorem był 
Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej w Warsza-
wie, a jej współorganizatorami: Instytut Transportu Samochodowego 
w Warszawie, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, Wydział Po-
licyjnych Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szkoła 
Główna Służby Pożarniczej, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych oraz Centrum Weterana Działań Poza Granicami Pań-
stwa.  

Inicjatywa organizacji konferencji  o tematyce związanej ze wspar-
ciem mobilności ruchowej żołnierzy i funkcjonariuszy stanowiła odpowiedź 
na pilne potrzeby badawczo-analityczne wojskowych ośrodków naukowo-
badawczych oraz docelowo – osób z dysfunkcjami ruchowymi. Przedsię-
wzięcie stanowiło istotny element w poszerzaniu i upowszechnianiu wiedzy 
w społeczeństwie w zakresie nowoczesnych rozwiązań ułatwiających co-
dzienne funkcjonowanie osób, które niegdyś były bardzo aktywne fizycz-
nie, a obecnie są niepełnosprawne. Celem głównym konferencji  była 
identyfikacja skali zjawiska oraz możliwości wsparcia mobilności niepełno-
sprawnych ruchowo żołnierzy i funkcjonariuszy, a także jak najszersze 
rozpropagowanie podjętej tematyki. Zorganizowana konferencja była 
pierwszym tego typu wydarzeniem zorganizowanym we współpracy jedno-
stek naukowo-badawczych oraz instytucji zaangażowanych w praktykę 
niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym ruchowo. 

Patronat Honorowy  nad konferencją naukową, organizowaną we 
współpracy siedmiu ośrodków z całej Polski, objął Minister Obrony Naro-
dowej  Mariusz Błaszczak oraz Minister Spraw Wewn ętrznych 
i Administracji  Joachim Brudziński. 
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W skład Komitetu Honorowego  Krajowej Konferencji Naukowej we-
szli:  

• płk dr hab. Tadeusz Zieliński, prof. ASzWoj (Wydział Zarządzania 
i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej); 

• nadinsp. dr Jarosław Szymczyk (Komenda Główna Policji); 
• nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP (Szkoła Główna 

Służby Pożarniczej); 
• prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna, prof. zw. PW (Wydział Trans-

portu Politechniki Warszawskiej); 
• prof. nzw. dr hab. inż. Marcin Ślęzak, prof. ITS (Instytut Transportu 

Samochodowego); 
• płk mgr Leszek Stępień (Centrum Weterana Działań Poza Grani-

cami Państwa); 
• mgr Dorota Habich (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Nie-

pełnosprawnych); 
Pracom Komitetu Naukowego  przewodniczył płk dr hab. inż. Tomasz 

Jałowiec, prof. ASzWoj (WZiD ASzWoj), natomiast przewodniczącą Komi-
tetu Organizacyjnego  została dr Katarzyna Pietrzyk-Wiszowaty (WZiD 
ASzWoj). 

W Krajowej Konferencji Naukowej uczestniczyły władze Akademii 
Sztuki Wojennej oraz Wydziału Zarządzania i Dowodzenia ASzWoj, przed-
stawiciele poszczególnych komórek organizacyjnych Wydziału, reprezen-
tanci organizacji współorganizujących konferencję, a także goście z róż-
nych instytucji i ośrodków zainteresowani problematyką wsparcia mobilno-
ści niepełnosprawnych ruchowo żołnierzy, funkcjonariuszy oraz osób cy-
wilnych.  

Oficjalnego otwarcia spotkania naukowego w murach Akademii Sztuki 
Wojennej dokonał Rektor-Komendant ASzWoj gen. bryg. dr inż. Ryszard 
Parafianowicz, który przywitał uczestników i zachęcił ich do podejmowania 
otwartej, merytorycznej dyskusji na wskazane w programie tematy. Rów-
nocześnie generał Parafianowicz pogratulował inicjatorom konferencji po-
mysłu, który przerodził się w faktyczną organizację ogólnopolskiego przed-
sięwzięcia. Komendant podkreślił także, że licznie zgromadzeni na sali 
uczestnicy są dowodem na to, że podjęta problematyka spotyka się 
z szerokim zainteresowaniem środowisk wojskowych i cywilnych, a także 
administracji publicznej. Kończąc swoje wystąpienie, Rektor-Komendant 
ASzWoj nadmienił, że przedsięwzięcie jest pierwszym krokiem 
w zgłębianiu problematyki z zakresu wsparcia mobilności żołnierzy 
i funkcjonariuszy z niepełnosprawnościami ruchowymi, zorganizowanym 
w takiej formie. Wyraził tym samym nadzieję, że nie będzie to ostatnie tego 
typu spotkanie naukowe w murach ASzWoj, ponieważ Akademia Sztuki 
Wojennej zawsze jest zainteresowana pomaganiem ludziom. 
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Głos podczas rozpoczęcia konferencji zabrali także: płk dr hab. Tade-
usz Zieliński, prof. ASzWoj, dziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenia 
ASzWoj oraz prof. nzw. dr hab. inż. Marcin Ślęzak, prof. ITS, dyrektor In-
stytutu Transportu Samochodowego w Warszawie, którzy podziękowali 
uczestnikom za przybycie i wyrazili głębokie zadowolenie z możliwości 
organizacji przedsięwzięcia, niezwykle istotnego z punktu widzenia aktual-
nych potrzeb z zakresu wsparcia niepełnosprawnych ze środowisk mundu-
rowych. 

Następnie płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec, prof. ASzWoj, prodziekan 
WZID i przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji przybliżył 
uczestnikom program i przebieg spotkania, a zaraz po tym otworzył pierw-
szą sesję plenarną, dotyczącą dostępności informacyjno-technicznej prze-
znaczonej dla niepełnosprawnych żołnierzy i funkcjonariuszy. Poza Puł-
kownikiem Jałowcem w tej części programu dyskusję moderowali również: 
prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna, prof. zw. PW, dziekan Wydziału Trans-
portu Politechniki Warszawskiej oraz prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Świ-
derski, prof. ITS, zastępca dyrektora ITS ds. naukowych. Prelegentami tej 
części byli przedstawiciele Centrum Weterana Działań Poza Granicami 
Państwa, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Transportu Samochodowego.  

Jako pierwszy głos zabrał płk mgr Leszek Stępień z Centrum Wetera-
na Działań Poza Granicami Państwa. Prelegent przedstawił prawny aspekt 
działalności organizacji oraz trzy główne filary jego działalności, które two-
rzą: zespół wsparcia weteranów, zespół edukacji i tradycji oraz radca 
prawny. Warto zaznaczyć, że w ramach obszaru wsparcia weterani mogą 
otrzymać pomoc psychologiczną oraz korzystać ze specjalnych punktów 
informacyjno-konsultacyjnych. Pułkownik Stępień przedstawił również spo-
soby pomocy i aktywizacji osób niepełnosprawnych.  

Następnie wystąpił mgr Krzysztof Kaca z Państwowego Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych z tematem Programy wsparcia 
PFRON. Prelegent w swoim wystąpieniu zaprezentował m.in. wyniki prze-
prowadzonych w 2017 roku badań. Na ich podstawie stwierdzono, że 
wśród najczęściej wskazywanych potrzeb osób niepełnosprawnych domi-
nowały trzy główne obszary:  

• potrzeby w obszarze mieszkalnictwa i samodzielnego życia (17%),  
• potrzeby związane z przyrządami, urządzeniami lub technologiami 

(16%), 
• potrzeby związane z transportem i przemieszczaniem się (16%).  
Dodatkowo K. Kaca przedstawił główną ideę programu pilotażowego 

pt. Aktywny samorząd oraz związane z nim formy pomocy dla osób niepeł-
nosprawnych. Warto zaznaczyć, że głównym celem prowadzonego pro-
gramu jest pomoc w powrocie do edukacji, życia społecznego oraz zawo-
dowego osób niepełnosprawnych poprzez eliminację barier wpływających 
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na ograniczenie ich uczestnictwa we wspomnianych sferach. Jako główne 
bariery uznano utrudnione poruszanie oraz transport. 

Kolejną prezentację pt. Sposoby zwiększania mobilności osób 
z ograniczoną sprawnością wygłosiła dr hab. inż. Iwona Grabarek 
z Politechniki Warszawskiej. Znaczenie potrzeb związanych z komunikacją 
osób niepełnosprawnych skłoniło zespół do rozpoczęcia Projektu ECO – 
Mobilność. Profesor Grabarek przedstawiła istotę projektu, który został 
zrealizowany na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej. Podczas 
wystąpienia zaprezentowała nowe technologie, ułatwiające poruszanie się 
osobom niepełnosprawnym, będące rezultatem przeprowadzonego projek-
tu. Wśród wspominanych nowości należy wyróżnić: Personal Rapid Tran-
sit, Eco-samochód oraz Egzoszkielet. Wszystkie innowacje są w stanie 
zrewolucjonizować rynek, jednocześnie przyczyniając się do poprawy ży-
cia osób poszkodowanych. 

Ostatnią prezentację w tej sesji wygłosili mgr Beata Stasiak-Cieślak 
oraz mgr inż. Adam Sowiński, którzy przedstawili temat Analiza dostępno-
ści urządzeń adaptacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami. Zaprezen-
towane zostały m.in. sposoby doboru modułów adaptacji w samochodach 
osobowych w zależności od występujących dysfunkcji. Poruszona została 
kwestia kodów ograniczeń, które określają uprawnienia do prowadzenie 
pojazdów oraz problemy związane z ich wykorzystaniem. Następnie 
przedstawione zostały możliwe adaptacje samochodów osobowych wyko-
rzystywanych przez osoby niepełnosprawne. Na koniec prezentacji prele-
genci zachęcili uczestników do aktywnego uczestnictwa w pokazie floty 
przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Po pierwszej części wystąpień rozpoczęła się dyskusja, podczas której 
jeden z uczestników podjął temat wdrożenia nowych rozwiązań na rynku 
oraz ich popularyzacji wśród potrzebujących. Stwierdzono, że wszelkie 
zmiany wymagają przede wszystkim wsparcia finansowego, które zapew-
nić może współdziałanie wielu jednostek i organizacji. Wskazano również 
na problem osób niepełnosprawnych związany z orzecznictwem. Po 
owocnej dyskusji, w celu udokumentowania tego wyjątkowego wydarzenia, 
płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec zaprosił wszystkich uczestników do wy-
konania pamiątkowego zdjęcia. 

Druga sesja została przeznaczona na prezentację floty pojazdów przy-
stosowanych dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, a trudu jej 
organizacji podjął się Instytut Transportu Samochodowego. Pokaz pojaz-
dów i innowacyjnych rozwiązań stworzonych z myślą o niepełnosprawnych 
odbył się przed budynkiem Biblioteki Głównej ASzWoj. Prezentacja wzbu-
dziła satysfakcjonujące organizatorów zainteresowanie wśród uczestników 
konferencji, a także przedstawicieli mediów.  

Ostatnia sesja – trzecia, była przeznaczona na sprecyzowanie zadań 
wspierających niepełnosprawnych ruchowo żołnierzy i funkcjonariuszy. 
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Moderatorem panelu ze strony WZiD ASzWoj został dr hab. inż. Stanisław 
Smyk, prof. ASzWoj, Dyrektor Instytutu Logistyki, natomiast moderatorem 
reprezentującym Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie była insp. dr. hab. 
Izabela Nowicka, p.o. dziekana Wydziału Policyjnych Nauk Stosowanych. 
W tej części wystąpienia mieli przedstawiciele ośrodków naukowo-
badawczych, a w tym: Akademii Sztuki Wojennej, Wyższej Szkoły Policji, 
Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Instytutu Transportu Samochodowego 
oraz Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. 

Pierwszy z prelegentów dr Jacek Kurowski, kierownik Katedry Trans-
portu ILog WZiD ASzWoj, przedstawił prezentację nt. Kształtowania sys-
temów transportowych w aspekcie potrzeb osób z ograniczoną mobilno-
ścią. Podjęte podczas wystąpienia zagadnienia dotyczyły m.in. obserwo-
wanych zmian w zarządzaniu strategicznym, przesłanek związanych 
z kształtowaniem systemów transportowych, a także nowych rozwiązań 
i podejmowanych kierunków zmian w odniesieniu do funkcjonujących sys-
temów transportowych. Doktor Kurowski wskazał także na szereg postula-
tów transportowych w świetle potrzeb osób z ograniczoną mobilnością, 
wśród których wymienił m.in.: 

• prowadzenie niezależnego życia, 
• aktywne funkcjonowanie, 
• uczestniczenie w życiu społecznym, 
• korzystanie z transportu przyjaznego użytkownikom, 
• wygodne podróżowanie, 
• poczucie pewności i bezpieczeństwa, 
• korzystanie z usług dobrej jakości, 
• i inne. 
Podsumowanie dokonane przez Pana Doktora przyniosło wiele cen-

nych wniosków. Po pierwsze stwierdzono, że poprawa warunków korzy-
stania z transportu publicznego wpłynie na zmniejszenie ruchu pojazdów 
indywidualnych i ograniczy problemy związane z parkowaniem, a to z kolei 
poprawi warunki transportowe osobom niepełnosprawnym. Wart uwagi jest 
także fakt, że rozwój i upowszechnienie pojazdów autonomicznych rozwią-
że wiele dotychczasowych problemów komunikacyjnych, w tym również 
dotyczących osób z różnymi dysfunkcjami. Ponadto warto zauważyć, że 
realna poprawa mobilności wszystkich potrzebujących zależy od wielu 
czynników, dlatego tak istotne są zmiany w myśleniu strategicznym.  

Kolejnym prelegentem była nadkom. mgr Justyna Aćman-Krysiak 
z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, która przybliżyła słuchaczom temat 
Formułowanie i przekazywanie informacji mediom na miejscu zdarzenia 
z udziałem funkcjonariuszy Policji i żołnierzy. Komisarz przedstawiła cele 
polityki informacyjno-prasowej Policji, a także podstawy prawne udzielania 
informacji mediom. Wskazała również typy informacji, które nie powinny 
być ujawniane mediom. Wśród nich znalazły się m.in. te, które posłużyłyby 
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do formułowania sądów o winie uczestników zdarzenia, danych, które 
umożliwiłyby identyfikację osób uczestniczących w zdarzeniu, a także do-
tyczących konstrukcji urządzeń wybuchowych czy innych informacji, któ-
rych ujawnienia zabrania zdrowy rozsądek. Komisarz omówiła także zada-
nia żołnierzy w kwestii udzielania informacji środkom masowego przekazu, 
wskazując na priorytetowe obszary aktywności w zakresie polityki informa-
cyjnej. W ramach podsumowania wykazano, że zarówno funkcjonariusze 
Policji, jak i żołnierze są zobowiązani do formułowania informacji zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i przyjętymi regułami, a samo ich przekazy-
wanie powinno być pełne i zgodnie z rzeczywistością. Komisarz podkreśli-
ła, że aktywna polityka informacyjna nie ogranicza się jedynie do informo-
wania mediów o faktach, ale jest to także całokształt zadań realizowanych 
w zakresie public relations, które mają na celu m.in. kształtowanie pozy-
tywnego wizerunku danej instytucji.  

Podczas konferencji głos zabrała także dr hab. Aneta Majkowska ze 
Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, która przedstawiła referat pt. Komuni-
kacja alternacyjna jako wsparcie niepełnosprawnych żołnierzy 
i funkcjonariuszy. 

Kolejne wystąpienie, przygotowane przez prelegentki z Instytutu 
Transportu Samochodowego - dr Ewę Odachowską oraz mgr Monikę 
Ucińską - zatytułowane zostało: Bariery psychologiczne aktywizacji osób 
niepełnosprawnych w wyniku doświadczeń traumatycznych – uwarunko-
wania i wsparcie. Przedstawicielki ITS omówiły specyfikę traumy oraz wy-
kazały kontrowersje i trudności w jej definiowaniu, przedstawiły także 
schemat objawów zespołu stresu pourazowego. Następnie podjęły rozwa-
żania dotyczące czasu „powrotu do równowagi” oraz poruszyły kwestie 
niepełnosprawności jako efektu doświadczeń traumatycznych, w tym stre-
su bojowego, nawiązując do udziału polskich żołnierzy w misjach pokojo-
wych i stabilizacyjnych na przestrzeni ostatnich lat, realizowanych na tere-
nie różnych krajów. Prelegentki wykazały także szereg barier psycholo-
gicznych, utrudniających aktywizację osób niepełnosprawnych w wyniku 
doświadczeń traumatycznych. 

Druga część wystąpienia poświęcona została możliwościom wsparcia 
psychologicznego niepełnosprawnych oraz wsparcia przez aktywizację. 
Prelegentki wskazały, że kompleksowym wsparciem osób niepełnospraw-
nych w zakresie ich mobilności zajmuje się Centrum Usług Motoryzacyj-
nych dla Osób Niepełnosprawnych, działające przy Instytucie Transportu 
Samochodowego. Centrum Usług Motoryzacyjnych (CUM) to pierwszy 
w Polsce ośrodek informacyjno-szkoleniowo-badawczy, którego celem jest 
realizacja potrzeb środowiska osób z dysfunkcjami w zakresie ich mobilno-
ści. CUM powstał 1 września 2015 r. jako efekt realizacji projektu: Kom-
pleksowy system wsparcia mobilności osób niepełnosprawnych ruchowo 
(AMC-2) finansowanego przez NCBR w ramach programu INNOTECH” - 
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podkreśliły prelegentki. Dalsza część wystąpienia dotyczyła konkretnych 
rozwiązań wdrażanych przez Centrum, a podsumowaniem stało się 
stwierdzenie, że osoby niepełnosprawne, podobnie jak pełnosprawni, chcą 
prowadzić samodzielne i niezależne życie. Dzięki działalności takich 
ośrodków jak Centrum Usług Motoryzacyjnych dla Osób Niepełnospraw-
nych staje się to możliwe. 

Ostatnie wystąpienie konferencyjne pt. Przedstawienie podejmowa-
nych przez Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa działań 
wspierających niepełnosprawnych ruchowo żołnierzy, wygłosił sierż. Ja-
nusz Raczy (CWDPGP). Weteran, ranny podczas służby poza granicami 
RP, przybliżył uczestnikom swoją historię oraz opowiedział o procesie re-
habilitacyjnym, który uznał za podstawę utrzymania sprawności. Prelegent 
nawiązał także do ogromnej roli, jaką w życiu osób niepełnosprawnych 
odgrywa sport, uznając nawet, że jest to „antidotum na niepełnospraw-
ność”. Sierżant podkreślił, że Centrum Weterana Działań Poza Granicami 
Państwa we współpracy z instytucjami oraz organizacjami pożytku pu-
blicznego wspiera niepełnosprawnych ruchowo żołnierzy, weteranów oraz 
weteranów poszkodowanych poprzez współorganizację wydarzeń o cha-
rakterze sportowym i edukacyjnym. Poza realizacją przedsięwzięć sporto-
wych prelegent omówił także inne formy aktywizacji, w tym m.in. zajęcia 
plastyczno-manualne oraz wspólne podróże i wędrówki. Na koniec wystą-
pienia prelegent opowiedział o międzynarodowych igrzyskach sportowych 
skierowanych do weteranów z całego świata.  

Podczas dyskusji, zorganizowanej w ramach trzeciej sesji tematycznej, 
pojawiło się wiele pytań do prelegentów, ale także wyartykułowana została 
potrzeba organizacji przedsięwzięć o podobnej tematyce, mających na 
celu integrację różnych środowisk. Wielokrotnie podkreślano, że dla osób 
niepełnosprawnych szczególnie istotny jest kontakt z drugim człowiekiem, 
który pozwala na powrót do normalnego funkcjonowania po przeżytej 
traumie utraty zdrowia i pełnej sprawności. Należy jednak podkreślić, że 
w prowadzonej dyskusji nie zabrakło tematów trudnych, dotyczących wciąż 
istniejących barier natury organizacyjnej czy prawnej, które uniemożliwiają 
realizację działań lub chociażby nie motywują niepełnosprawnych żołnierzy 
i funkcjonariuszy do ich podejmowania. 

Podsumowując cały dzień obrad, Profesor Jałowiec przypomniał 
uczestnikom spotkania o przygotowywanej publikacji pokonferencyjnej 
i zachęcił do nadsyłania artykułów, wskazując na szereg ważnych obsza-
rów i zagadnień podjętych podczas poszczególnych sesji tematycznych. 
Profesor podkreślił również, że wiele cennych obszarów naukowych roz-
ważań zostało zarekomendowanych na przyszłość. 

Uroczystego zamknięcia Krajowej Konferencji Naukowej dokonał dzie-
kan WZiD płk dr hab. Tadeusz Zieliński. W kilku słowach wyraził głębokie 
zadowolenie, wyraźnie podkreślając, że podjęte przez prelegentów tematy 
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okazały się bardzo interesujące. Co więcej, burzliwa dyskusja, która poja-
wiła się po ostatniej sesji tematycznej, świadczyć może o tym, że jest po-
trzeba rozmawiania, a także podejmowania badań naukowych. Być może 
rozpoczęta w murach ASzWoj dyskusja będzie rozwijana także podczas 
innych konferencji o różnym charakterze, włączając tym samym kolejne 
zainteresowane środowiska. Dziekan podkreślił, że wartością dodaną koń-
czącej się konferencji jest sam fakt nawiązania kontaktu i możliwość spo-
tkania się przedstawicieli poszczególnych jednostek wspierających mobil-
ność osób z niepełnosprawnościami, co zaowocować może wspólnymi 
projektami czy rozwiązaniami, przydatnymi dla niepełnosprawnych funk-
cjonariuszy i żołnierzy. Pułkownik Zieliński podziękował Komitetowi Orga-
nizacyjnemu w osobie dr Katarzyny Pietrzyk-Wiszowaty, a także wszystkim 
współorganizatorom. Wspomniał, że podczas konferencji wybrzmiały na-
zwy różnych  instytucji, których przedstawiciele uczestniczyli 
w wydarzeniu, a ich głos w dyskusji okazał się niezwykle ważny. Kończąc, 
dziekan WZiD wyraził przekonanie, że nie jest to ostatnia tego typu konfe-
rencja, ponieważ istnieje silna potrzeba, aby się spotykać i rozmawiać. 

 
*** 
Patronat medialny  nad Krajową Konferencją Naukową Wsparcie mo-

bilności niepełnosprawnych żołnierzy i funkcjonariuszy sprawowali: TVP 3 
Warszawa, Polska-Zbrojna, Defence24, Integracja, Niepełnosprawni.pl, 
Czasopismo Logistyka, Przegląd Pożarniczy oraz Spcial Ops. 

Wsparciem dla Organizatorów konferencji byli studenci ze współpracu-
jących uczelni, w tym członkowie Koła Naukowego Studentów Logistyki 
Akademii Sztuki Wojennej, działającego przy Instytucie Logistyki WZiD 
ASzWoj, którzy w dniu 8 marca 2018 r. w Instytucie Transportu Samocho-
dowego przeszli szkolenie w zakresie niesienia pomocy osobom z niepeł-
nosprawnościami ruchowymi. 

W konferencji wzięły także udział przedstawicielki Polskiej Fundacji 
Osób Słabosłyszących, które prowadziły tłumaczenia prelekcji na język 
migowy. 

 


