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Streszczenie 

W artykule zaprezentowano wyniki analizy polityki edukacyjnej Polski i Ukrainy w zakresie 
udostępniania osobom z niepełnosprawnościami możliwości zdobycia wyższego wykształcenia. 
Ze względu na posiadane dysfunkcje i ograniczone finanse gospodarstw domowych, wiele 
z tych osób nie mogłoby podjąć i ukończyć nauki bez wsparcia ze strony państwa. Przedstawio-
no zapisy międzynarodowych i krajowych aktów prawnych dotyczących kształcenia osób z nie-
pełnosprawnościami oraz dokumentów wewnętrznych wybranych uczelni (studium przypadku: 
Uniwersytet Zielonogórski, Kijowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny im. Vadyma Het-
mana w Kijowie). Omówiono również instrumenty wsparcia w postaci kredytów studenckich, 
stypendiów i programów celowych. 

Słowa kluczowe: osoby z niepełnosprawnościami, szkoły wyższe, instrumenty wsparcia, stu-
dium przypadku. 
 
PEOPLE WITH DISABILITIES IN HIGHER EDUCATION: COMPARATIVE ANAL-
YSIS POLAND – UKRAINE 
 
Abstract 

The article presents the results of the analysis of the education policy of Poland and Ukraine in 
the field of providing the possibility of obtaining higher education for people with disabilities 
with. Due to the dysfunctions and limited finances of households, many of these people could 
not take up and complete education without state support. Provisions of international and na-
tional legal acts concerning the education of people with disabilities and internal documents of 
selected universities are presented (case study: University of Zielona Góra, Kyiv National Eco-
nomic University named after Vadym Hetman in Kiev). Support instruments in the form of stu-
dent loans, scholarships and targeted programs were also discussed. 

Key words: persons with disabilities, universities, support instruments, case study. 
 

 

                                                
1 Artykuł powstał w wyniku realizacji stażu zagranicznego z Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymia-

ny Międzynarodowej „Wyższe wykształcenie zawodowe jako trampolina na rynek pracy dla osób z niepełno-
sprawnościami. Analiza porównawcza Polska – Ukraina” w maju 2016 r. (pismo BWM-III-MK/274/2015). 
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Wstęp 

Prawo do edukacji (ogólnokształcącej, zawodowej) jest niezbywalnym prawem każdego 

człowieka. Urzeczywistnianie tego prawa silnie wpływa na możliwości wejścia na rynek pra-

cy, na (satysfakcjonującą) karierę zawodową, poczucie bycia użytecznym członkiem społe-

czeństwa, na pozycję społeczną. Osoby z niepełnosprawnościami – z powodu posiadanych 

dysfunkcji – w większości doświadczają trudności na wielu płaszczyznach życia społecznego, 

w tym także w zdobyciu wykształcenia. 

W ramach realizacji prawa osób z niepełnosprawnościami do dostępu do edukacji oraz 

do adekwatnego wsparcia w tym zakresie, zarówno rządy państw, jak i same szkoły wyższe, 

wypracowały odpowiednie instrumenty ułatwiające tym osobom funkcjonowanie 

w środowisku akademickim. Rodzaj i hojność tego wsparcia zależy w głównie od zasobności 

budżetu państwa, ale także od kultury i wcześniejszych doświadczeń w tym zakresie. 

W niniejszym artykule dokonano porównania realizacji krajowych polityk w tym zakresie na 

przykładzie Polski (kraju należącego do Unii Europejskiej) oraz Ukrainy (kraju aspirującego 

do członkostwa) i wybranych uczelni – Uniwersytetu Zielonogórskiego (UZ) w Polsce oraz 

Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego im. Vadyma Hetmana w Kijowie 

(KNEU) na Ukrainie. Obie uczelnie są uniwersytetami państwowymi, przy czym UZ jest 

podmiotem szerokoprofilowym, a KNEU – o profilu ekonomicznym. 
 

1. Prawo do edukacji w dokumentach międzynarodowych 

Osoby z niepełnosprawnościami – z powodu posiadanych dysfunkcji – w większości mają 

obiektywne trudności w zdobyciu wykształcenia, w szczególności na poziomie wyższym. 

Prawo do edukacji (w tym zawodowej) jest wyartykułowane w wielu dokumentach między-

narodowych i krajowych. Wśród dokumentów międzynarodowych wymienić należy m.in. 

dokumenty Rady Europy: Zalecenie nr Rec(2006)5 Komitetu Ministrów dla państw człon-

kowskich: Plan działań Rady Europy w celu promocji praw i pełnego uczestnictwa osób nie-

pełnosprawnych w społeczeństwie: podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych 

w Europie 2006-20152, Zalecenie CM/Rec(2013)2 Komitetu Ministrów dla państw członkow-

skich w sprawie zapewnienia pełnego włączenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do ży-

cia społecznego3; Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ): Powszechną Deklarację Praw 

Człowieka4 i Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych5, czy Unii Europejskiej: 

                                                
2 Zalecenie nr Rec(2006)5 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich: Plan działań Rady Europy 

w celu promocji praw i pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w społeczeństwie: podnoszenie jakości 
życia osób niepełnosprawnych w Europie 2006-2015, http://niepelnosprawni.gov.pl/container/dokumenty-
miedzynarodowe/dokumenty-rady-europejskiej/Zalecenie%20Nr%20Rec%202006.5.pdf [23.05.2016]. 

3 Zalecenie CM/Rec(2013)2 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie zapewnienia pełne-
go włączenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do życia społecznego (przyjęte przez Komitet Ministrów dnia 
16 października 2013 r. na 1181. posiedzeniu Przedstawicieli Ministrów),  
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/container/dokumenty-miedzynarodowe/dokumenty-rady-
europejskiej/Zalecenie%20CM%20Rec(2013)2.pdf [23.05.2016]. 

4 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka,  
http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf (). 
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Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej6 i Rezolucję Rady Unii Europejskiej i przed-

stawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie Unii Europejskiej w sprawie 

nowych europejskich ram dotyczących niepełnosprawności (2010/C 316/01)7. 

W Zaleceniu nr Rec(2006) mówi się o wspieraniu i promocji kształcenia ustawicznego 

osób z niepełnosprawnościami niezależnie od wieku oraz o ułatwianiu sprawnego 

i skutecznego przechodzenia z jednego poziomu edukacji na drugi oraz z edukacji do zatrud-

nienia (Kierunek działań nr 4: Edukacja). Wśród konkretnych działań zaleca się np.: „zapew-

nienie osobom niepełnosprawnym (…) niezbędnego wsparcia w powszechnym systemie edu-

kacji, w celu ułatwienia ich skutecznego nauczania” (punkt V); „zapewnienie, by wszystkie 

materiały i programy istniejące w systemie edukacji powszechnej były dostępne dla osób nie-

pełnosprawnych” (punkt VII). 

W Zaleceniu CM/Rec(2013)2 zwraca się uwagę, że „dzieci i młodzież niepełnosprawna 

zmagają się z ogromnymi trudnościami w dążeniu do zdobycia wykształcenia i samo-

realizacji; udane przejście do samodzielnego dorosłego życia jest łatwiejsze do osiągnięcia, 

jeżeli zostaje zaplanowane z wyprzedzeniem i przy udziale zainteresowanej osoby, w celu 

zapewnienia ciągłości jej rozwoju osobistego” (punkt 15). W związku z tym zaleca się „iden-

tyfikację i usuwanie barier w dostępie do (…) edukacji i szkolenia, informacji i komunikacji, 

w tym technologii informacyjno-komunikacyjnych, usług świadczonych lub dostępnych za-

równo na obszarach miejskich jak i wiejskich, lub na zapobieganie powstawaniu możliwych 

barier, tak aby niepełnosprawne dzieci i młode osoby mogły zaangażować się, zacząć korzy-

stać z możliwości w zakresie działań edukacyjnych (…), zatrudnienia i szkolenia zawodowe-

go oraz uzyskać dostęp do takich możliwości” (punkt 15i), a także „na równi z innymi należy 

aktywować i zachęcać uczniów niepełnosprawnych do realizacji ich pełnego potencjału nau-

kowego” (punkt 15j) oraz zapewnić „poprzez odpowiednie dostosowanie programów naucza-

nia, zdobywanie przez młodzież niepełnosprawną umiejętności wymaganych do uzyskania 

pracy na otwartym i sprzyjającym włączeniu społecznemu rynku pracy” (punkt 15k, podpunkt 

iv). 

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka stanowi, że „każdy człowiek ma prawo do nau-

ki. Nauka jest bezpłatna, przynajmniej na stopniu podstawowym. Nauka podstawowa jest 

obowiązkowa. Oświata techniczna i zawodowa jest powszechnie dostępna, a studia wyższe są 

dostępne dla wszystkich na zasadzie równości w zależności od zalet osobistych” (art. 26). 

W Konwencji ONZ mowa jest w szczególności o dostępie „do powszechnego szkolnictwa 

wyższego, szkolenia zawodowego, kształcenia dorosłych i możliwości uczenia się przez całe 

                                                                                                                                                     
5  Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, http://niepelnosprawni.gov.pl/container/dokumenty-

miedzynarodowe/onz/Konwencja%20ONZ%20o%20prawach%20osob%20niepelnosprawnych.pdf 
[23.05.2016]. 

6 Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Dz.Urz. UE C 83/389 z 30 marca 2010 r. 
7 Rezolucja Rady Unii Europejskiej i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie 

Unii Europejskiej w sprawie nowych europejskich ram dotyczących niepełnosprawności (2010/C 316/01), 
20.11.2010. PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 316/1,  
http://niepelnosprawni.gov.pl/container/dokumenty-miedzynarodowe/dokumenty-unii-
europejskiej/rezolucje/Rezolucja%20w%20sprawie%20nowych%20europejskich%20ram%20dotyczacych% 
20niepelnosprawnosci.pdf [23.05.2016]. 
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życie, bez dyskryminacji i na zasadzie równości z innymi osobami. W tym celu Państwa 

Strony zagwarantują, że zapewnione będą racjonalne usprawnienia dla osób niepełnospraw-

nych” (art. 24). 

Zgodnie z zapisami Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej „każdy ma prawo do 

nauki i dostępu do kształcenia zawodowego i ustawicznego. Prawo to obejmuje możliwość 

korzystania z bezpłatnej nauki obowiązkowej” 8. 

W Rezolucji Rady Unii Europejskiej z 2010 r. zachęca się do promowania „systemów 

kształcenia sprzyjających włączeniu na wszystkich poziomach, by realizować powszechne 

prawo do nauki w oparciu o zasady równych szans i niedyskryminacji; oznacza to opracowy-

wanie polityk, które mają na celu oferowanie wszystkim obywa telom kształcenia wysokiej 

jakości, jak również zapewnienie im odpowiednich zasobów (ekonomicznych, ludzkich, edu-

kacyjnych, technicznych i technologicznych)” oraz udoskonalanie systemów kształcenia 

(punkt 28). 
 

 

2. Orzekanie o niepełnosprawności 

W obu państwach możliwość skorzystania ze wsparcia jest uzależniona od posiadania praw-

nego orzeczenia o niepełnosprawności. Na świecie systemy orzekania o niepełnosprawności 

są niejednolite, a konkretne rozwiązania różne w różnych krajach. 

W Polsce kwestie orzekania o niepełnosprawności reguluje ustawa o rehabilitacji spo-

łecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (zwana dalej ustawą 

o rehabilitacji)9. Ustawodawca przyjął 3 stopnie niepełnosprawności (art. 3 i 4): lekki, umiar-

kowany i znaczny. Znaczny stopień niepełnosprawności oznacza, że osoba z takim orzecze-

niem posiada naruszoną sprawność organizmu, jest niezdolna do pracy lub zdolna do pracy 

jedynie w warunkach pracy chronionej i wymaga, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub 

długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzy-

stencji. Umiarkowany stopień niepełnosprawności posiada osoba z naruszoną sprawnością 

organizmu, która jest niezdolna do pracy albo zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy 

chronionej lub wymaga czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról 

społecznych. Z kolei do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej 

sprawności organizmu, która powoduje w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywa-

nia pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach za-

wodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu 

ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortope-

dyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne. 

Podmiotami realizującymi w tym zakresie zapisy ustawy są (art. 6): powiatowe zespoły 

ds. orzekania o niepełnosprawności (pierwsza instancja) oraz wojewódzkie zespoły do spraw 

                                                
8 Karta Praw Podstawowych …, dz. cyt., art. 14. 
9 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełno-

sprawnych, tekst jednolity: Dz. U. 2018, poz. 511 ze zm. 
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orzekania o niepełnosprawności (jako druga instancja). Zgodnie z ustawą, na orzeczeniu – 

oprócz ustalenia stopnia niepełnej sprawności – powinny znaleźć się informacje dotyczące 

m.in. (art. 6b, ust. 3): szkolenia (w tym specjalistycznego) oraz konieczności zaopatrzenia 

w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funk-

cjonowanie danej osoby. 

Sprawy związane z funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnościami na Ukrainie regulu-

je ustawa „O podstawach ochrony socjalnej”. Ustawodawca ustalił 4 grupy inwalidztwa: 1А; 

1B; 2 i 3. Grupa pierwsza obejmuje osoby, których niepełnosprawność jest trwała (na całe 

życie). Podział pierwszej grupy na dwie subkategorie jest związany ze stopniem niezdolności 

do samoobsługi. W podgrupie 1A znajdują się osoby, które wymagają stałej opieki, nadzoru 

lub pomocy, a w podgrupie 1B – osoby w znacznym stopniu zależne od innych, które czę-

ściowo zachowały zdolność do pełnienia społeczno-bytowych funkcji. 

W przypadku pozostałych dwóch grup uwzględnia się okres, na jaki orzeka się niepełno-

sprawność. W grupie 2 trwała niepełnosprawność lub brak konieczności ponownej oceny są 

orzekane wobec tych osób, które wypróbowały wszystkie metody rehabilitacji, ale nie uzy-

skały poprawy. Dotyczy to również osób, którym rehabilitacja zasadniczo nie może pomóc 

(np. w przypadku utraty części kończyny protetyka nie eliminuje samej dysfunkcji – zapew-

nia jedynie możliwość wykonywania czynności samoobsługowych). 

Niepełnosprawność z koniecznością ponownej oceny orzekana jest na okres od jednego 

roku do trzech lat. W tym okresie niezbędne jest przeprowadzenie wszystkich procedur reha-

bilitacyjnych, po czym sprawdza się wpływ tych procedur na poprawę stanu osoby. 

W zależności od uzyskanego efektu, można podjąć decyzję o przedłużeniu orzeczenia 

o niepełnosprawności na czas określony lub nieokreślony, bądź zdecydować o odebraniu sta-

tusu osoby z niepełnosprawnością lub o orzeczeniu innej grupy10. 

Podmiotami orzeczniczymi są medyczno-społeczne komisje eksperckie. W wydawanym 

orzeczeniu określają one11: 

− grupę niepełnosprawności, jej przyczynę i czas wystąpienia. Osoba może jednocześnie 

zostać uznawana za osobę niepełnosprawną jednej grupy i tylko z jednego powodu. 

W sytuacji podwyższenia grupy niepełnosprawności z powodu wystąpienia cięższej cho-

roby, przy określaniu przyczyny uwzględnia się wybór osoby niepełnosprawnej. 

W przypadku, gdy jedną z przyczyn jest niepełnosprawność powstała w dzieciństwie, 

wskazuje się dwie przyczyny niepełnosprawności; 

− związek niepełnosprawności z zachorowaniem lub urazem powstałym w dzieciństwie lub 

wadą wrodzoną; 

− stopnień utraty zdrowia osób poszkodowanych wskutek wypadków przy pracy lub cho-

rób zawodowych, 
                                                

10  Группы инвалидности в Украине: виды, список заболеваний и порядок оформления (2018), 
https://www.ukrstrahovanie.com.ua/article/gruppy-invalidnosti-v-ukraine-vidy-spisok-zabolevaniy-i-poryadok-
oformleniya [22.04.2018]. 

11
 Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», Верховна Рада 

УРСР; Закон от 21.03.1991 № 875-XII {Назва Закону із змінами, внесеними згідно із Законом N 2249-VIII 
(2249-19) від 19.12.2017}, art. 7. 
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− stopnień utraty zdrowia, grupę inwalidzką, przyczynę, związek i czas nabycia niepełno-

sprawności osób, które ucierpiały wskutek represji politycznych lub katastrofy w Czar-

nobylu; 

− wskazania medyczne dotyczące prawa do korzystania ze specjalnych pojazdów transpor-

towych i przeciwwskazań do kierowania nimi. 
 

 

3. Ogólnokrajowe przepisy prawne dotyczące kształcenia studentów 

z niepełnosprawnościami na poziomie akademickim 

W Polsce zapisy dotyczące prawa osób z niepełnosprawnościami do edukacji znajdują się 

w Konstytucji12, Karcie Praw Osób Niepełnosprawnych13 oraz Prawie o szkolnictwie wyż-

szym14. Zapisy Konstytucji mają bardzo ogólny charakter. Zgodnie z brzmieniem art. 70 

„każdy ma prawo do nauki” (ust. 1), „nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna” (ust. 2), 

a „władze publiczne zapewniają obywatelom powszechny i równy dostęp do wykształcenia” 

(ust. 4). Według Karty Praw Osób Niepełnosprawnych osoby te mają prawo w szczególności 

do „nauki w szkołach wspólnie ze swymi pełnosprawnymi rówieśnikami, jak również do ko-

rzystania ze szkolnictwa specjalnego lub edukacji indywidualnej” (§ 1, pkt 4) oraz „pomocy 

psychologicznej, pedagogicznej i innej pomocy specjalistycznej umożliwiającej rozwój, zdo-

bycie lub podniesienie kwalifikacji ogólnych i zawodowych” (§ 1, pkt 5). 

Z kolei zgodnie z Prawem o szkolnictwie wyższym15, jednym z podstawowych zadań 

szkoły wyższej jest stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału 

zarówno w procesie kształcenia, jak i badaniach naukowych (art. 13 ust. 1 pkt 9). Żeby uła-

twić im funkcjonowanie w środowisku akademickim, wprowadzono funkcję pełnomocnika do 

spraw osób niepełnosprawnych, który „zajmuje się wszelkimi sprawami dotyczącymi warun-

ków studiowania osób niepełnosprawnych w (...) uczelni” (art. 173 ust. 1 pkt 1). Od 2011 r. 

na „zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącym osobami niepełno-

sprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia” (art. 94 ust. 1 pkt 11) 

uczelnie otrzymują dotacje z budżetu państwa (art. 94 ust. 4a). 

Polski system kształcenia obejmuje studia I (licencjackie, inżynierskie), II (magisterskie) 

i III stopnia (doktoranckie) oraz jednolite studia magisterskie – w formie stacjonarnej 

i niestacjonarnej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z 2014 r., w regulaminie studiów należy określić „sposób dostosowania organizacji i właści-

wej realizacji procesu dydaktycznego adekwatnie do potrzeb niepełnosprawnych studentów, 

w tym dostosowania warunków odbywania studiów do rodzaju niepełnosprawności”16. 

                                                
12 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997, nr 78 poz. 483 ze zm. 
13 Uchwała z dnia 13 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych, M.P. 1997, nr 50, poz. 475. 
14 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 2183 ze 

zm. 
15 Ibidem, poz. 2183 ze zm. 
16 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 25 września 2014 r. w sprawie warunków, 

jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach, Dz.U. 2014, poz. 1320. 



Osoby z niepełnosprawnościami w szkołach wyższych…                                         111 

 

 

Na Ukrainie zapisy dotyczące edukacji osób z niepełnosprawnościami znajdują się 

w Konstytucji Ukrainy17, w ustawach „O oświacie”18 oraz „O podstawach ochrony socjalnej 

osób z niepełnosprawnością na Ukrainie”19 (zwana dalej ustawą „O podstawach ochrony so-

cjalnej”). Zgodnie z Konstytucją Ukrainy, „każdy ma prawo do edukacji. (…) Państwo za-

pewnia dostępność i bezpłatność edukacji przedszkolnej, pełnej ogólnokształcącej, zawodo-

wej i technicznej oraz wyższej w państwowych i komunalnych instytucjach edukacyjnych; 

(…); przyznawanie państwowych stypendiów i ulg uczniom i studentom. Obywatele mają 

prawo do bezpłatnego zdobycia wyższego wykształcenia w państwowych i miejskich instytu-

cjach edukacyjnych” (art. 53). 

W artykule 19 ustawy „O oświacie” zapisano, że państwo troszczy się o przygotowanie 

specjalistów do pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych na wszystkich po-

ziomach kształcenia. Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do wsparcia finansowego, 

kadrowego, materialno-technicznego oraz racjonalnego przystosowania, adekwatnego do tych 

potrzeb. Koszty kształcenia takich osób są pokrywane z dotacji edukacyjnych, budżetów pań-

stwowych i lokalnych, a także z innych źródeł. Podobne zapisy znajdują się w ustawie 

„O podstawach ochrony socjalnej”; osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do edukacji 

ogólnej i zawodowej w szkole masowej lub specjalnych zakładach edukacyjnych. Instytucje 

edukacyjne świadczą usługi edukacyjne osobom z niepełnosprawnościami na równi z innymi 

obywatelami, zapewniając zarówno odpowiedni personel, wsparcie merytoryczne i tech-

niczne, jak i rozsądne dopasowanie, uwzględniające indywidualne potrzeby osoby z niepełno-

sprawnością. Szkolenie lub przekwalifikowanie zawodowe jest prowadzone z uwzględnie-

niem medycznych wskazań i przeciwwskazań do pracy (art. 21). 

Na Ukrainie aktem regulującym kształcenie na poziomie wyższym jest ustawa 

„O wyższym wykształceniu”20. System kształcenia jest nieco bardziej skomplikowany niż 

polski. Od 2017 r. obejmuje on studia wyższe na następujących poziomach (art. 5): 

− początkowym – krótki cykl [початковий рівень – короткий цикл]; 

− pierwszym – bakaławrat [перший (бакалаврський) рівень); 

− drugim – magisterskim [другий (магістерський) рівень]; 

− trzecim – edukacyjno-naukowy/edukacyjno-twórczy [третій (освітньо-науковий/ 

освітньо-творчий) рівень]; 

− naukowym [науковий рівень]. 
  

                                                
17 Конституция Украины, ВВР Украины, 1996, No 30. 
18 Закон України «Про освіту», ВВР 2017, № 38-39. 
19 Закон України «Про основи соціальної захищеності…», dz. cyt. 
20 Закон України «Про вищу освіту», ВВР, 2014, № 37-38. 
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W tabeli 1 zestawiono poziomy kształcenia i zdobywane dyplomy oraz ich polskie odpowied-

niki. 
 

Tab. 1. Poziomy kształcenia wyższego  

Poziom kształcenia 
wyższego 

Warunek wejścia: 
niezbędny poziom 

wykształcenia 
Uzyskany stopień 

Polski 
odpowiednik 

Poziom początkowy – krótki 
cykl 

Pełne ogólne wykształcenie 
średnie 

Młodszy bakaławr Brak 

Poziom pierwszy –
bakaławrat 

Pełne ogólne wykształcenie 
średnie 

Bakaławr Licencjat 

Poziom drugi – magisterski Stopień bakaławra Magistr Magister 
Poziom trzeci – edukacyjno-
naukowy 

Stopień magistra Doktor filozofii 
Doktor 

Poziom naukowy Stopień doktora filozofii Doktor nauk Doktor habilitowany 

Źródło: Національна система освіти, http://academy.gov.ua/pages/dop/5/files/fe81459a-ad74-42bd-bf12-
51db497deb40.pdf [03.05.2018]. 
 

Na Ukrainie średnie szkoły zawodowe zostały włączone do systemu szkolnictwa wyż-

szego. Uzyskany w tych szkołach dyplom młodszego bakaławra poświadcza na Ukrainie 

ukończenie 3-4-letniego kształcenia na podbudowie 9-letniej szkoły lub 2-3-letniej edukacji 

na bazie 11-letniej pełnej szkoły średniej21. Młodszy bakaławr może kontynuować naukę na 

tym samym kierunku i uzyskać w skróconym trybie dyplom ukończenia studiów pierwszego 

stopnia (bakaławr). W Polsce nie ma odpowiednika tego dyplomu. 

Ukończenie studiów pierwszego stopnia potwierdza dyplom bakaławra. Daje on prawo 

do wstępu na studia drugiego stopnia. Kształcenie zwykle trwa 4 lata. Skrócony tryb nauki 

prowadzący do uzyskania dyplomu bakaławra wynika najczęściej z zaliczenia przez uczelnię 

kształcenia w średnich szkołach zawodowych. 

Dyplom magistra stanowi potwierdzenie ukończenie studiów drugiego stopnia i daje 

uprawnienia do wstępu na studia doktoranckie (tzw. aspiranturę) oraz uzyskania dyplomu 

doktora filozofii. Dyplom taki można uzyskać w trybie studiów jednolitych (najczęściej 5-5,5 

roku) lub w trybie studiów dwustopniowych (najczęściej 1-1,5 roku), poprzedzonych uzyska-

niem dyplomu bakaławra22. 

Ponadto prawo przewiduje pozakonkursowy tryb przyjęć na studia państwowe dla osób 

uznanych za kombatantów (zgodnie ustawą Ukrainy „O statusie weteranów wojennych, gwa-

rancjach ich ochrony socjalnej”23) oraz osoby, które ucierpiały wskutek katastrofy w Czarno-

                                                
21 Zagraniczne systemy szkolnictwa wyższego. Ukraina. Praktyczny przewodnik po uznawalności wykształ-

cenia, MNiSW, Warszawa 2016, s. 5,  
ttp://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_05/973fc5e7dd90084c4b5aaf70a5ebd6dd.pdf [4.05.2018]. 
22  E. Wieciech, Prezentacja systemów edukacji Ukrainy, Federacji Rosyjskiej i Białorusi, 2013, 

https://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_10/871906f0a33244aaad561c6677650093.pdf [10.05.2016]. 
23 Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», ВВР, 1993, № 45, ст. 

425, art. 6 pkt 19. 
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bylu (zgodnie z ustawą Ukrainy „O statusie i ochronie socjalnej obywateli dotkniętych skut-

kami awarii w Czarnobylu”24). 
 

 

4. Regulacje wewnętrzne uczelni odnośnie do rekrutacji i kształcenia osób 

z niepełnosprawnościami 

Uniwersytet Zielonogórski. Sprawy związane ze studiowaniem na Uniwersytecie Zielono-

górskim (UZ) zawarte są w regulaminach studiów25. Studenci z niepełnosprawnościami funk-

cjonują na UZ na takich samych warunkach, jak studenci sprawni, co oznacza, że mają opa-

nować i zaliczyć ten sam zakres materiału. Zmiany mogą jedynie dotyczyć formy tego zali-

czenia i wymagają zgody dziekana wydziału. Możliwa jest również zmiana formy na dosto-

sowaną do możliwości studenta, np. z formy pisemnej na ustną i odwrotnie, lub wydłużenie 

czasu trwania egzaminu26. Można też zastosować formularze egzaminacyjne (zaliczeniowe) w 

formie elektronicznej, wypełniane na specjalnie przygotowanym komputerze. Ponadto Peł-

nomocnik Rektora UZ ds. Studentów Niepełnosprawnych może w takim zaliczeniu uczestni-

czyć i czuwać nad jego przebiegiem. Zmiana formy na alternatywną dotyczy również praktyk 

zawodowych (§ 16, pkt 8). 

Podobnie jak inni studenci, osoby z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się 

o indywidualną organizację studiów (IOS). Decyzję podejmuje dziekan na okres jednego se-

mestru, przy czym istnienie możliwość przedłużenia tego okresu (§ 19). W przypadku IOS 

dziekan może zwolnić studenta od obowiązku uczestniczenia w niektórych lub wszystkich 

zajęciach, po zasięgnięciu opinii prowadzących zajęcia. Do obowiązków studenta należy ter-

minowe uzyskanie zaliczeń i przystąpienie do egzaminów zgodnie z harmonogramem sesji. 

Dziekan może cofnąć zgodę w przypadku naruszenia przez studenta ustalonych zasad indy-

widualnej organizacji studiów lub braku postępów w nauce. 

W szczególnych sytuacjach student może uzyskać krótko- i długoterminowy urlop od za-

jęć (§ 47-49). Do szczególnych sytuacji w przypadku urlopu długoterminowego zaliczono 

m.in. długotrwałą chorobę, potwierdzoną zaświadczeniami lekarskimi, ważne okoliczności 

losowe oraz trudną sytuację materialną. Okres urlopu nie może przekraczać 2 lat, chyba że 

przyczyną ubiegania się o urlop jest długotrwała lub powtarzająca się choroba. Urlop jest 

udzielany przez dziekana (§ 48), powinien być poprzedzony zaliczeniem poprzedniego seme-

stru i rozpoczynać się z początkiem nowego semestru. W szczególnych przypadkach związa-

nych ze złym stanem zdrowia studenta urlop może być udzielony w dowolnym momencie 

                                                
24  Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, No. 796-12, ВВР, 1991, № 16, cт. 20, pkt 26. 
25 Regulamin studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim, Załącznik do uchwały nr 88 Senatu UZ z dnia 19 

kwietnia 2017 r., http://www.uz.zgora.pl/download.php?f=54708174e8cc7ff40d848cb0e00c77d6 [23.06.2017]; 
Regulamin studiów doktoranckich na Uniwersytecie Zielonogórskim, Załącznik do uchwały nr 89 Senatu UZ 
z dnia 19 kwietnia 2017 r., http://www.uz.zgora.pl/download.php?f=41326585aa9e0d1fc62f2e2a6d1882d0 
[23.06.2017]. 

26 Regulamin studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim, dz. cyt., § 31, pkt 5. 
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trwania roku akademickiego. W takiej sytuacji student po urlopie podejmuje studia z począt-

kiem tego semestru studiów, na którym nastąpiło urlopowanie. Po urlopie student musi przed-

łożyć w dziekanacie zaświadczenie lekarskie o możliwości kontynuowania nauki. Ponadto za 

zgodą dziekana student może w trakcie urlopu brać udział w niektórych zajęciach oraz przy-

stąpić do niektórych zaliczeń i egzaminów. 

Urlop krótkoterminowy od zajęć (§ 49) jest udzielany przez dziekana na okres krótszy 

niż jeden miesiąc. Należy przy tym zaznaczyć, że nie zwalnia on studenta od obowiązku ter-

minowego uzyskania zaliczeń i zdania egzaminów z przedmiotów objętych planem studiów 

dla tego semestru. 

W przypadku doktorantów z niepełnosprawnością również istnieje możliwość ubiegania 

się o indywidualną organizację studiów27. Decyzję o IOS podejmuje kierownik studiów dok-

toranckich na okres jednego semestru, z możliwością przedłużenia. Student może ubiegać się 

u kierownika studiów o zwolnienie od obowiązku uczestniczenia w niektórych lub wszystkich 

zajęciach. W uzasadnionych przypadkach kierownik studiów może przedłużyć okres odby-

wania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie z obowiązku uczestniczenia w zaję-

ciach, w szczególności w przypadku czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spo-

wodowanej chorobą (§ 27, pkt 2). 

Niepełnosprawni doktoranci mogą także ubiegać się o urlop krótko- i długoterminowy. 

Urlop długoterminowy (§ 28) powinien być poprzedzony zaliczeniem poprzedniego semestru 

studiów doktoranckich. Po urlopie długoterminowym doktoranci podejmują studia 

z początkiem tego semestru studiów doktoranckich, na którym nastąpiło urlopowanie. Po 

urlopie otrzymanym z powodu złego stanu zdrowia doktoranci są także zobowiązani przedło-

żyć w dziekanacie zaświadczenie lekarskie o możliwości kontynuowania studiów doktoranc-

kich. W trakcie urlopu długoterminowego doktoranci mogą – za zgodą kierownika studiów 

doktoranckich – brać udział w niektórych zajęciach, prowadzić badania naukowe, wykony-

wać niektóre prace organizacyjne oraz przystąpić do niektórych zaliczeń i egzaminów. 

Krótkoterminowy urlop od zajęć (§ 30) można uzyskać na okres krótszy niż jeden mie-

siąc, jednak łącznie do 35 dni w semestrze. Podobnie jak to było w przypadku studiów I i II 

stopnia, urlop krótkoterminowy nie zwalnia doktoranta od obowiązku terminowego uzyskania 

zaliczeń i zdania egzaminów z przedmiotów objętych planem zajęć tego semestru. 

Kijowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny. W KNEU ogólne zapisy dotyczące osób 

z niepełnosprawnościami znajdują się w Statucie uczelni28. Uniwersytet jest zobowiązany do 

zabezpieczenia rozwoju, ochrony socjalnej i ochrony pracy pracowników i studentów KNEU, 

stwarzania koniecznych warunków dla zdobycia wyższego wykształcenia osobom ze specjal-

nymi potrzebami edukacyjnymi (rozdział 3.3, podpunkt 3). Studenci, doktoranci i habilitanci 

(w szczególności niepełnosprawni) mają prawo m.in. do: 

                                                
27 Regulamin studiów doktoranckich …, § 18, ust. 8. 
28  Статут Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана», Київ 2014, http://kneu.edu.ua/userfiles/dostup/Statut_KNEU/index.html 
[16.05.2016]. 



Osoby z niepełnosprawnościami w szkołach wyższych…                                         115 

 

 

a) bezpiecznych i nieszkodliwych warunków nauczania, pracy i pobytu (punkt 7.19.1, pod-

punkt 2), 

b) bezpłatnego dostępu do informacji dotyczącej kształcenia w dostępnych formatach 

z wykorzystaniem technologii, które mają ograniczone funkcje życiowe, uwarunkowane 

stanem zdrowia (punkt 7.19.1, podpunkt 6), 

c) specjalnego naukowo-rehabilitacyjnego wsparcia i wolnego dostępu do infrastruktury 

uniwersytetu, odpowiednio do medyczno-społecznych wskazań przy ograniczeniu funkcji 

życiowych, uwarunkowanych stanem zdrowia (punkt 7.19.1, podpunkt 28). 

Osoby, uczące się w na KNEU w trybie dziennym na koszt państwa, mają ponadto prawo 

otrzymywania stypendium ustanowionego prawem Ukrainy, a także stypendium fundowane-

go przez osoby prawne i fizyczne (punkt 7.19.2, podpunkt 2 i 3). Przewiduje się również – za 

szczególne osiągnięcia w nauce i/lub działalności naukowej – przyznanie za zgodą uczonej 

rady uniwersytetu – stypendium indywidualnego (punkt 7.19.2, podpunkt 5). 

Zgodnie z Regulaminem przyjęć29, osoby z niepełnosprawnościami mogą zostać przyjęte 

na studia w zwykłym trybie konkursowym lub na specjalnych warunkach (bez konkursu). 

Tryb pozakonkursowy dotyczy: 
a) osób, którym takie prawo przyznaje ustawa „o statusie weteranów wojny i gwarancjach 

ich socjalnej ochrony”30, 

b) osób, którym takie prawo przyznaje ustawa „o statusie i ochronie socjalnej obywateli 

dotkniętych skutkami awarii w Czarnobylu”31, 

c) inwalidów I i II grupy, które nie mają przeciwwskazań do kształcenia się na wybranym 

kierunku, zgodnie z ustawą „O podstawach ochrony socjalnej inwalidów na Ukrainie”32. 

Uprawnienie to obejmuje osoby ubiegające się o przyjęcie na studia do poziomu bakaławra. 

Niepełnosprawni kandydaci mogą również skorzystać z prawa pierwszeństwa rejestracji ce-

lem zdobycia stopnia bakaławra na bazie pełnego wykształcenia średniego. Dotyczy to nastę-

pujących osób33: 

a) osób, którym ustawa „O podstawach ochrony socjalnej inwalidów” daje takie prawo34, 

                                                
29  Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана»прийому до у 2016 році, art. 10.1,  
http://kneu.edu.ua/userfiles/pr_prm/pravila2016_v2.pdf [16.05.2016]. 

30 Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», No. 3551-12, ВВР, 
1993, № 45. 

31  Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, No. 796-12, ВВР, 1991, № 16, art. 20 pkt 26. 

32 Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», No. 875-12, ВВР, 1991,  
N 21. 

33  Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана» у 2016 році, art. 11.1,  
http://kneu.edu.ua/userfiles/pr_prm/pravila2016_v2.pdf [16.05.2016]. 

34 Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» {Назва Закону 
із змінами, внесеними згідно із Законом N 2249-VIII (2249-19) від 19.12.2017}, No. 875-12, ВВР, 1991, N 
21. 
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b) osób, którym takie prawo przysługuje na mocy dekretu Prezydenta Ukrainy w sprawie 

dodatkowych środków w celu zwiększenia opieki nad obrońcami ojczyzny, ich ochrony 

prawnej i socjalnej, poprawie edukacji wojskowo-patriotycznej młodzieży35. 

 
 

5. Wsparcie materialne 

Wsparcie materialne osób z niepełnosprawnościami realizowane jest na warunkach ogólnych 

(kredyty studenckie, pomoc materialna) lub jako wsparcie celowe dla niepełnosprawnych 

(programy celowe PFRON, stypendia dla studentów z niepełnosprawnościami). Pomoc mate-

rialną mogą otrzymywać studenci studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, niezależnie 

od wieku, kształcący się na studiach pierwszego i drugiego stopnia lub na jednolitych stu-

diach magisterskich. Szczegółowy rodzaj i zakres określają wewnętrzne regulaminy uczelni. 
 

5.1. Kredyty studenckie 

Preferencyjne kredyty studenckie są formą pomocy materialnej udzielanej studentom 

z budżetu państwa. W Polsce zostały one wprowadzone w 1998 roku przepisami ustawy 

o pożyczkach i kredytach studenckich36 jako element rozszerzenia dostępu do szkolnictwa 

wyższego. Szczegółowe zasady udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów studenckich 

zostały zapisane w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2017 roku 

w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kre-

dytów i pożyczek studenckich37. 

O kredyt mogą ubiegać się studenci (do studiów doktoranckich włącznie) uczelni pu-

blicznych i niepublicznych (studiujących w systemie dziennym, wieczorowym lub zaocz-

nym), którzy rozpoczęli naukę przed ukończeniem 25. roku życia, a także kandydaci na stu-

dia. Aby podpisać umowę kredytową, osoby te muszą potwierdzić w banku status studenta 

lub doktoranta. W roku akademickim 2017/2018 miesięczna rata kredytu studenckiego wyno-

si (§ 26): 600 zł (rata podstawowa), 800 zł albo 1000 zł (rata podwyższona), 400 zł (rata ob-

niżona). Ponieważ kredyt studencki ma z założenia wspierać studentów, których rodziny nie 

są bardzo zamożne, zatem co roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustala maksymal-

ną wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta, uprawniającą do otrzyma-

nia kredytu. Kwota ta w roku akademickim 2017/2018 wynosiła 2500 zł netto. Ubiegający się 

o kredyt muszą wskazać we wniosku konkretną kwotę, o jaką się ubiegają. Jeśli student nie 

                                                
35 Указ Президента України від 21 лютого 2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення 

турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-
патріотичного виховання молоді», Указ від 21.02.2002 № 157/2002, pkt 3. 

36 Ustawa z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich, Dz. U. 1998, nr 108, poz. 685 ze 
zm. 

37 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2017 roku w sprawie 
szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich, 
Dz. U. 2017, poz. 1905. 
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ma zdolności kredytowej, może ubiegać się o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego 

oraz o poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 38. 

Można otrzymać jedną pożyczkę lub jeden kredyt na okres studiów wyższych lub stu-

diów doktoranckich39. Pożyczkę i kredyt spłaca się w równych ratach miesięcznych wraz 

z należnymi odsetkami (§ 16). Liczba rat spłaty stanowi dwukrotność liczby wypłaconych rat 

pożyczki/kredytu. Na wniosek kredytobiorcy liczba rat spłaty pożyczki albo kredytu może 

być: większa lub mniejsza. Spłata pożyczki albo kredytu wraz z odsetkami rozpoczyna się po 

upływie dwóch lat od terminu ukończenia studiów wyższych albo studiów doktoranckich 

(§ 17). W szczególnych przypadkach bank może zawiesić spłatę pożyczki albo kredytu wraz 

z odsetkami, jeżeli kredytobiorca utracił stałe źródło dochodu lub znalazł się w trudnej sytua-

cji życiowej, uniemożliwiającej spłatę pożyczki albo kredytu (§ 20). Możliwe jest też umo-

rzenie pożyczki/kredytu przez bank: 

1) w 50% – gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie do 

1%, 

2) w 35% – gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie od 

1,01% do 5%, 

3) w 20% – gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie od 

5,01% do 10% 

– najlepszych absolwentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia, jednolitych studiów 

magisterskich, studiów doktoranckich, w danym roku akademickim (§ 21). 

Istnieje również możliwość umorzenia pożyczki albo kredytu przez ministra: 

− w całości – w przypadku trwałej utraty zdolności do spłaty zobowiązań przez kredyto-

biorcę, która nastąpiła po zawarciu umowy pożyczki albo umowy kredytu; 

− w części – w przypadku trudnej sytuacji życiowej kredytobiorcy. 

Przez trudną sytuację życiową rozumie się: 

− trudną sytuację materialną kredytobiorcy oraz członków jego rodziny udokumentowaną 

przez ośrodek pomocy społecznej lub 

− trudną sytuację materialną kredytobiorcy wynikającą ze zdarzenia losowego, powodują-

cego czasową utratę zdolności do spłaty zobowiązań, w szczególności choroby kredyto-

biorcy lub członka jego rodziny, konieczności sprawowania opieki nad chorym człon-

kiem rodziny, szkody spowodowanej przez pożar, klęskę żywiołową lub inną katastrofę 

(§ 22). 

Na Ukrainie kredyty mogą otrzymać osoby do 28 roku życia, uczące się w uczelniach 

(niezależnie od ich formy własności) w formie dziennej, zaocznej lub wieczorowej40. Jest on 

przyznawany tylko raz na jedną i tą samą specjalność (art. 2). Środki na pożyczki pochodzą 

z budżetu państwa, budżetu Autonomicznej Republiki Krym (ARK) lub innych lokalnych 

                                                
38 Kredyt studencki – co to jest i jak go otrzymać (2017),  

http://kontostudenta.pl/skad_wziac_pieniadze/kredyt_studencki.html [4.05.2018]. 
39

 Dz. U. 2017, poz. 1905, § 1 pkt 1. 
40 Постанова від 16 червня 2003 р. N 916 «Про затвердження Порядку надання цільових пільгових 

державних кредитів для здобуття вищої освіти», Кабінет Міністрів України, підстава 955-2013-п., art. 1. 
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budżetów (at. 3). Kwota pożyczki jest ustalana corocznie do 1 kwietnia przez uczelnie pań-

stwowe na podstawie kosztów nauczania (w zależności od formy nauczania) i jest zatwier-

dzana przez centralny oddział władzy wykonawczej (art. 4). W przypadku ARK wielkość 

kredytu zatwierdza Ministerstwo oświaty i nauki, w przypadku uczelni komunalnych – depar-

tamenty oświaty lokalnej administracji. 

Komisja rekrutacyjna uczelni – na podstawie wyników egzaminów wstępnych – podej-

muje decyzję odnośnie do każdego abiturienta o zapisaniu go na uczelnię za opłatą na rachu-

nek kredytu. Decyzja ta jest zatwierdzana przez rektora uczelni (art. 10). 

Jeśli student jest osobą niepełnoletnią, umowę w jego imieniu podpisują rodzice lub 

opiekunowie. Po osiągnięciu dojrzałości należy odnowić umowę z uczelnią (art. 13). Studen-

ci, którzy są na urlopie naukowym, mają prawo do przedłużenia umowy o pożyczkę po po-

wrocie z tego urlopu (art. 21). 

Suma kredytu jest spłacana od dwunastego miesiąca po ukończeniu studiów 

w szkolnictwie wyższym do budżetu państwa w wysokości 3% rocznie przez 15 lat, 

a w przypadku Autonomicznej Republiki Krymu i innych budżetów lokalnych każdego roku 

spłacie podlega 1/15 całkowitej kwoty kredytu i odsetek od niego (art. 22). Kredytobiorca, 

który (art. 22-1) ma jedno dziecko, jest zwolniony ze spłaty odsetek od kredytu. Kredytobior-

cy, który ma dwoje dzieci, opłaca się z budżetu 25% sumy zobowiązań kredytowych, a jeśli 

ma troje lub więcej dzieci – opłaca się 50% sumy zobowiązań kredytowych. 

Jeżeli dziecko urodziło się w trakcie spłaty kredytu, kredytobiorca jest zwolniony 

z płacenia odsetek od pożyczki od daty urodzenia pierwszego dziecka; od daty urodzenia dru-

giego dziecka – z budżetu opłaca się 25% należnych kwot kredytu, a od daty urodzenia trze-

ciego dziecka – 50% procent tej kwoty. 

Kredyt może być spłacony wcześniej niż przewiduje to umowa kredytowa. Kredyt 

i odsetki nie podlegają zwrotowi w razie śmierci kredytobiorcy lub uzyskania orzeczenia o 1 

grupie niepełnosprawności (art. 25). Kredytobiorca, który po ukończeniu studiów pracował 

w swojej specjalności przez okres co najmniej 5 lat w państwowych, miejskich lub wiejskich 

instytucjach (art. 26), nie musi zwracać kredytu i odsetek (wymagane jest coroczne potwier-

dzenie z miejsca zatrudnienia). 

Specyfiką ukraińskiego rynku kredytowego jest to, że zamiast ułatwić życie studentom, 

utrudnił je. Uzasadniając taki kredyt wysokim ryzykiem rynkowym, wierzyciele ustalili opro-

centowanie powyżej średniej. Można wymienić kilka możliwości wzięcia kredytu przez ukra-

ińskiego studenta41. 

1. Studenci mogą otrzymać kredyt z obowiązkowym udziałem gwaranta, co z kolei świad-

czy o ich zdolności kredytowej; przygotowuje się takie same dokumenty, jak dla główne-

go dłużnika. Oznacza to, że w rzeczywistości odpowiedzialność za spłatę ponosi porę-

czyciel, a umowa kredytowa formalnie wydawana jest na studenta. W rzeczywistości po-

ręczyciel mógł wziąć kredyt na siebie, bez angażowania studenta. 

                                                
41 Студенческий кредит, http://zaem.in.ua/studencheskiy-kredit/ [27.04.2016]. 
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2. Kredyt pod zastaw to pożyczka, która sama w sobie zakłada gwarantowane zamknięcie 

transakcji, nawet jeśli kredytobiorca kategorycznie odmówiłby zapłaty. Nawet młody 

człowiek jest właścicielem majątku, który zawsze może być sprzedany, zamykając w ten 

sposób kredyt. Biorąc pod uwagę wysokie oprocentowanie, uzasadnione brakiem docho-

dów u studenta, przyznanie takiego kredytu jest bardzo atrakcyjne dla wielu banków. 

3. Wielu studentów studiujących w formie zaocznej (niestacjonarnej) ma stabilne, ale niepo-

twierdzone dochody. Ponieważ są zdolni do spłaty, więc można ich przyciągnąć mimo 

braku formalnego zatrudnienia, licząc na to, że z czasem zaciągną kolejny kredyt. 
 

5.2. Stypendia dla studentów 

Polscy studenci mogą otrzymywać stypendia socjalne, stypendium rektora dla najlepszych 

studentów, stypendium dla najlepszych doktorantów, stypendium ministra za wybitne osią-

gnięcia i zapomogę. Poza tymi możliwościami, studenci mogą ubiegać się także o stypendia 

od podmiotów niezwiązanych ze szkolnictwem wyższym, tzn. od fundacji i przedsiębiorstw 

krajowych i zagranicznych. Student kształcący się na kilku kierunkach studiów może otrzy-

mywać równocześnie stypendium danego rodzaju tylko na jednym, wskazanym przez siebie 

wydziale. Istnieje możliwość łączenia różnego typu stypendiów, np. stypendium socjalnego 

i naukowego. Ogółem miesięczna wysokość otrzymywanych świadczeń nie może przekro-

czyć 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta akademickiego. 

Prawo do stypendium socjalnego przysługuje studentowi znajdującemu się w trudnej sy-

tuacji materialnej. Przyznanie stypendium uzależnione jest od uzyskiwanych dochodów. 

O dokładnej wysokości dochodu netto na osobę w rodzinie decyduje rektor uczelni 

w porozumieniu z organem samorządu studenckiego. Rektor musi przestrzegać ustawowego 

progu minimalnego i maksymalnego, który wyznacza Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 

179 ust. 3), co oznacza, że w roku akademickim 2017/2018 nie może on być niższy niż 

668,20 zł i wyższy niż 1051,70 zł42. Na Uniwersytecie Zielonogórskim w roku akademickim 

2017/2018 wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta (doktoranta) uprawniająca do 

ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 1051,70 zł43. Wysokość stypendium socjalnego 

dla studentów nie może być wyższa niż 780 zł miesięcznie. Z kolei stypendium socjalne dla 

doktorantów jest przyznawane44: 

                                                
42 Progi dochodowe do stypendium socjalnego w roku akademickim 2017/2018,  

http://www.infor.pl/prawo/dziecko-i-prawo/edukacja/764292,Progi-dochodowe-do-stypendium-socjalnego-w-
roku-akademickim-20172018.html [04.05.2018]. 

43 Regulamin pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, Załącznik do zarządzenia 
nr 66 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu 
pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego,  
http://www.dss.uz.zgora.pl/images/stypendia/Regulamin_pomocy_materialnej_dla_student%C3%B3w_UZ_201
7-2018_.pdf [20.02.2018]; Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego, 
Załącznik do zarządzenia nr 67 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie 
wprowadzenia regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego, 
http://www.dss.uz.zgora.pl/images/stypendia/Regulamin_pomocy_materialnej_dla_doktorant%C3%B3w_UZ_2
017-2018.pdf [20.02.2018]. 

44 Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów…, § 11 ust. 2. 
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− osobom z dochodem niższym niż 950 zł na osobę w rodzinie – w kwocie równej 200 zł 

plus różnica pomiędzy 1000 zł a wysokością dochodu na osobę w rodzinie doktoranta, 

jednak nie wyższej niż 800 zł, 

− osobom z dochodem na osobę w rodzinie nie niższym niż 950 zł i nie wyższym niż 

1051,70 zł w kwocie równej 200 zł. 

Stypendia socjalne mogą zostać przyznane w zwiększonej wysokości studentom (dokto-

rantom) studiów stacjonarnych osobom, którym codzienny dojazd z miejsca stałego zamiesz-

kania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie oraz który 

ma potwierdzenie zakwaterowania w domu studenckim. Wysokość stypendium studenta 

(doktoranta) ulega powiększeniu o 180 zł (250 zł), a jeśli mieszka on z niepracującym mał-

żonkiem lub dzieckiem – o 360 zł (500 zł)45. 

Stypendia specjalne dla osób z niepełnosprawnościami funkcjonują na polskich uczel-

niach od 1997 r. Z początku otrzymywali je wyłącznie studenci studiów dziennych na uczel-

niach publicznych. Od 2005 r. prawo to rozszerzono na studentów wszystkich uczelni i form 

kształcenia. Jego wysokość ustalana jest przez uczelnie i zależna od stopnia niepełnej spraw-

ności. Stypendium to przyznawane jest na semestr lub rok akademicki i wypłacane co mie-

siąc. Podobnie jak w przypadku innych stypendiów, można je otrzymywać tylko na jednym 

(wskazanym przez studenta) kierunku studiów46. Może być ono łączone z innymi formami 

wsparcia, np. z pobieraniem środków z programu celowego PFRON „Aktywny samorząd” 

(Moduł II). 

Na UZ ustalono trzy stopnie stypendiów specjalnych dla studentów (doktorantów) 

z niepełnosprawnościami, które są zależne od orzeczonego stopnia niepełnosprawności47: 

− stypendium I stopnia – dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości 

400 zł, 

− stypendium II stopnia – dla osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 

w wysokości 300 zł, 

− stypendium III stopnia – dla osób o lekkim stopniu niepełnosprawności w wysokości 250 

zł. 

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać osoba, która uzyskała za 

rok wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki 

sportowe na poziomie międzynarodowym lub krajowym. Świadczenie to może otrzymać tyl-

ko 10% studentów danego kierunku studiów i przyznawane jest dopiero na drugim roku. 

W przypadku studiów magisterskich można o nie wnioskować już od pierwszego semestru 

tych studiów, ale tylko w ciągu roku od zdobycia tytułu licencjata/inżyniera. Na UZ stypen-

dium to jest przyznawane studentom (doktorantom) w kwocie równej wielokrotności kwoty 

                                                
45 Regulamin pomocy materialnej dla studentów…, § 12 ust. 1 i 3; Regulamin pomocy materialnej dla dok-

torantów…, § 11 ust. 3. 
46  Wsparcie niepełnosprawnych studentów i doktorantów, http://www.nauka.gov.pl/wsparcie-

niepelnosprawnych-studentow-i-doktorantow/ [04.05.2018]. 
47 Regulamin pomocy materialnej dla studentów…, § 14 ust. 2; Regulamin pomocy materialnej dla dokto-

rantów…, § 14 ust. 2. 
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odpowiednio 30 zł (50 zł) z przedziału od 120 zł do 780 zł (studenci) lub od 200 zł do 800 zł 

(doktoranci)48. 

Zapomoga jest świadczeniem, które można uzyskać z tytułu trudnej sytuacji materialnej 

wynikłej z przyczyn losowych (jak np. kradzież, utrata pracy, śmierć rodzica, choroba). 

W uzasadnionych przypadkach można ubiegać się o zapomogę dwa razy w danym roku aka-

demickim (jeden raz w semestrze). Jej wysokość zależy od sytuacji i jest ustalana przez komi-

sję stypendialną. Wniosek o zapomogę można składać w dowolnym momencie. Na UZ wyso-

kość zapomogi przyznawana jest i wypłacana studentom/doktorantom w kwotach stanowią-

cych wielokrotność kwoty 50 zł, nie więcej jednak niż 1500 zł49. 

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia może być 

przyznane, jeżeli student zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i uzyskał 

w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo 

został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów: wybitne osiągnię-

cia naukowe/artystyczne związane z odbywanymi studiami lub wybitne osiągnięcia 

w sporcie. Przy ocenie wniosku nie jest brana pod uwagę średnia ocen, a osiągnięcia naukowe 

muszą być związane z odbywanymi studiami. Wysokość stypendium dla studentów wynosi 

15 000 zł, dla doktorantów: 25 000 zł i jest płatne jednorazowo50. 

Absolwenci studiów licencjackich lub studenci po trzecim roku jednolitych studiów ma-

gisterskich, którzy prowadzą badania naukowe, mogą ubiegać się o Diamentowy Grant Mini-

stra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Można otrzymać nawet do 200 tys. zł na wydatki zwią-

zane z prowadzeniem badań naukowych oraz dodatkowe miesięczne wynagrodzenie dla stu-

denta w wysokości minimum 2,5 tys. zł51. 

Studenci UZ mogą ubiegać się o stypendia od zewnętrznych podmiotów. Od kilku lat ta-

kie stypendia funduje Klub Radnych „Zielona Razem”. O stypendium mogą ubiegać się oso-

by kształcące się na wybranych kierunkach i być zameldowane w Zielonej Górze na pobyt 

stały. W roku akademickim 2016-2017 na 52 złożone wnioski stypendia przyznano 25 oso-

bom52. 

Na Ukrainie można otrzymywać dwa rodzaje stypendiów: socjalne (dla osób ubogich 

oraz osób, którym przysługują ulgi) oraz akademickie (za osiągnięcia w nauce). W 2017 r. 

                                                
48

 Regulamin pomocy materialnej dla studentów…, § 16 ust. 1; Regulamin pomocy materialnej dla dokto-
rantów…, § 15 ust. 3. 

49 Regulamin pomocy materialnej dla studentów…, § 19 ust. 3; Regulamin pomocy materialnej dla dokto-
rantów…, § 18 ust. 3. 

50 Informacja o stypendiach ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018 dla studentów  

i doktorantów, 
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKusi
Ux-7aAhXGDSwKHZ_xBbwQFgg9MAI&url=https%3A%2F%2Fwww.nauka.gov.pl%2Fkomunikaty% 
2Finformacja-o-stypendiach-ministra-za-wybitne-osiagniecia-na-rok-akademicki-2017-2018-dla-studentow-i-
doktorantow%2Cakcja%2Cpdf.html&usg=AOvVaw2CxFd63PFvs7oSnYjsBwsw [04.05.2018]. 

51 Stypendia studenckie – jakie są rodzaje i kiedy się ubiegać? (aktualizacja 2017), 
 http://studentmed.pl/stypendia-studenckie-jakie-sa-i-kiedy-sie-ubiegac/#ixzz5Ed3tLCwS [04.05.2018]. 

52 Lista rankingowa osób (z podziałem na kierunki studiów) którzy złożyli wniosek o przyznanie stypendium 

w roku akademickim 2016/2017 ze środków dotacji przekazanej przez Klub Radnych Zielona Razem, 
http://studenci.uz.zgora.pl/download.php?f=e9c504bfa81ac7d0dee9f654f8672496&target=0 [20.02.2018]. 



122                                                                      MARIA AGNIESZKA PASZKOWICZ 

 

rozszerzono zakres osób, które mogą otrzymywać stypendia socjalne m.in. o następujące ka-

tegorie osób53: 

− osoby z orzeczoną niepełnosprawnością 1-3 grupy; 

− osoby uznane za uczestników działań wojennych i ich dzieci; 

− osoby, które ucierpiały w wyniku katastrofy w Czarnobylu. 

Studentom pobierającym stypendium socjalne, którzy uzyskali wysokie pozycje 

w rankingach i mają prawo do stypendiów akademickich za specjalne osiągnięcia akademic-

kie (w ramach ustalonego limitu stypendystów), wypłacane są dodatkowe pieniądze, stano-

wiące różnicę między tymi rodzajami stypendiów. Stypendium socjalne przyznaje się na cały 

okres studiów, począwszy od miesiąca złożenia wniosku o jego przyznanie, i wypłacane jest 

co miesiąc w wysokości zależnej od poziomu akredytacji uczelni (im wyższy poziom, tym 

wyższe stypendium). 

W przypadku stypendiów akademickich kryteriami przyznawania są: osiągnięcia 

i pozycja w rankingu. Głównym wskaźnikiem jest osiągnięcie akademickie dla każdego 

przedmiotu z osobna. „Zaleganie” z rozliczeniem przedmiotów oraz uzyskanie ocen poniżej 

progu ustalonego dla danego kierunku i specjalności dyskwalifikuje studenta. Władze szkoły 

wyższej określają ogólną liczbę stypendystów jeszcze przed rozpoczęciem sesji. Osoby, któ-

rym udało się zaliczyć wszystkie egzaminy na 10-12 punktów (w skali 12-punktowej), otrzy-

mują wyższe (prawie o 50%) stypendium. Oprócz tego studenci mogą otrzymać stypendium 

Prezydenta Ukrainy lub Gabinetu Ministrów, w tym za udział w olimpiadach tematycznych. 

W tabeli 2 przedstawiono wysokość stypendiów wypłacanych na Ukrainie (w hrywnach). 
 
Tab. 2. Wysokość stypendiów akademickich na Ukrainie w 2018 r. (w hrywnach) 
 

Wyszczególnienie 

Dla ucznia 
technicznej 

szkoły 
zawodowej 

Dla studenta uczelni posiadającej 

1 i 2 poziom 
akredytacji 

3 i 4 poziom 
akredytacji 

Minimalne stypendium 490 980 1300 
Stypendium podwyższone brak 1250 1660 
Stypendium Prezydenta Ukrainy 1420 2130 2720 
Stypendium imienne i akademickie Gabinetu Ministrów 1180 1900 2480 
Stypendium dla zwycięzców Międzynarodowego Konkur-
su Języka Ukraińskiego im. Piotra Jacyka oraz Międzyna-
rodowego Konkursu Literackiego im. Tarasa Szewczenki 

1420 1770 2600 

Stypendium prezydenckie dla uczestników i finalistów 
międzynarodowych olimpiad 

uczestnicy: 2600 
zwycięzcy: 2950 

Stypendium Gabinetu Ministrów dla zwycięzców Wsze-
chukraińskiej Olimpiady Języka Ukraińskiego 

2360 

Stypendium dla zwycięzców wszechukraińskich olimpiad 
z przedmiotów bazowych oraz Wszechukraińskiego Kon-
kursu-Obrony Naukowo-Technicznych Prac Uczniów-
Członków Małej Akademii Nauk 

2600 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Получение стипендии в 2018 году: кому и сколько, 
http://www.lawportal.com.ua/poluchenie-stipendii.html [4.05.2018]. 

                                                
53  Стипендия в Украине: сколько, как и когда будут платить студентам, 

https://sud.ua/ru/news/obshchestvo/107289-stipendiya-v-ukraine-skolko-kak-i-kogda-budut-platit-studentam 
[04.05.2018]. 
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5.3. Wsparcie celowe z tytułu niepełnosprawności 

W ramach wsparcia celowego, udzielanego w Polsce, wymienić należy pomoc udzielaną 

przez samorządy ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

(PFRON) oraz stypendia specjalne dla osób z niepełnosprawnościami. 

Niepełnosprawni mogą brać udział w programach celowych, nastawionych na wsparcie 

ich w procesie zdobywania wykształcenia. Pierwotnie PFRON prowadził samodzielnie od-

rębne programy edukacyjne: „Student – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych” 

(2002-2007), „Student II” (2008-2013), „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia 

przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” 

(2007-2010) oraz inne programy wspierające: „Komputer dla Homera” (2002-2012), „Pegaz” 

(2001-2010), „Pitagoras – program pomocy osobom z uszkodzeniem słuchu” (2003-2010), 

a następnie (od 2013 roku) przekazał je do realizacji samorządom wojewódzkim w formie 

zintegrowanego pakietu pod nazwą „Aktywny samorząd”54. Obecnie prowadzony program 

ma na celu „wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo benefi-

cjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji”, 

w szczególności: 

1. „przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do 

pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzące-

go się społeczeństwa informacyjnego, 

2. przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub 

wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier 

w poruszaniu się oraz barier transportowych, 

3. umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie 

elementów wspierających ich zatrudnienie, 

4. poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku 

pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji, 

5. wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnospraw-

nych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub or-

ganizacji pozarządowych”55. 

Struktura programu obejmuje 3 Moduły: I – likwidacja barier utrudniających aktywizację 

społeczną i zawodową, II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym oraz III 

– szkolenia kadr samorządów oraz organizacji pozarządowych z zakresu problematyki nie-

pełnosprawności. W Module I wyróżniono 4 obszary: 

A – likwidacja bariery transportowej (Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządo-

wania do posiadanego samochodu; Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy katego-

rii B), 

B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym (Zadanie 

1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania; 
                                                

54 Aktywny samorząd,  
http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/aktywny-samorzad/1644,dok.html [04.05.2016]. 

55 Aktywny samorząd, dz. cyt. 
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Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu 

sprzętu elektronicznego i oprogramowania), 

C – likwidacja barier w poruszaniu (Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego 

o napędzie elektrycznym; Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej po-

siadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym; Zadanie 3 – pomoc w zakupie 

protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne; Zadanie 4 

– pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny), 

D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby za-

leżnej. 
 

Tab. 3. Beneficjenci programu „Aktywny samorząd” 

Moduł/Obszar Zadanie Warunki uczestnictwa 
Moduł I, 
Obszar A 

Zadanie 1 − znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie  
o niepełnosprawności 

− wiek do lat 18/wiek aktywności zawodowej/zatrudnienie 
− dysfunkcja narządu ruchu 

Zadanie 2 − znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności 
− wiek aktywności zawodowej 
− dysfunkcja narządu ruchu 

Moduł I, 
Obszar B 

Zadanie 1 i 2 − znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie 
o niepełnosprawności 

− wiek do lat 18/wiek aktywności zawodowej/zatrudnienie 
− dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku 

Moduł I, 
Obszar C 

Zadanie 1 − znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie  
o niepełnosprawności 

− wiek do lat 18/wiek aktywności zawodowej/zatrudnienie 
− dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą 

wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym 
Zadanie 2 − znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie 

o niepełnosprawności 
Zadanie 3 i 4 − stopień niepełnosprawności 

− wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie 
− potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego 
− potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności 

do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie 
Moduł I, Obszar D − znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności 

− aktywność zawodowa 
− pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka 

Moduł II − znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności 
− nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub prze-

wód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi 
Moduł III − spełnianie warunków rekrutacji ustalanych dla każdego cyklu szkoleń 

− skierowanie na szkolenie przez jednostkę samorządu terytorialnego lub 
organizację pozarządową 

Źródło: Aktywny samorząd, dz. cyt. [04.05.2016]. 

 

W ramach Modułu II programu „Aktywny samorząd” przewiduje się „pomoc 

w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, 
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kolegium lub w szkole wyższej”56, przy czym dotyczy to studiów I, II i III stopnia, jednoli-

tych studiów magisterskich, podyplomowych, niezależnie od ich formy (stacjonarna, niesta-

cjonarna, wieczorowa, eksternistyczna, e-learning). Dofinansowanie obejmuje: pokrycie kosz-

tów kształcenia; uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego; opłatę za na-

ukę (czesne). Jeśli student z niepełnosprawnością kształci się jednocześnie na dwóch lub wię-

cej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych 

kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierun-

ków nauki. Ponadto występuje różnica między osobami, które tylko się kształcą, a osobami, 

które łączą naukę w szkole wyższej z pracą zawodową. 
 
Tab. 4. Wysokość udziału własnego wnioskodawcy w kosztach czesnego 

Liczba form kształcenia jednocześnie objętych 
dofinansowaniem w ramach programu 

Wnioskodawcy 
zatrudnieni: 

Wnioskodawcy, którzy 
nie są zatrudnieni: 

Jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (na 
jednym kierunku)  15% brak wkładu własnego 

Więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyż-
szym (więcej niż jeden kierunek) 65%* 50%* 

* warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierun-
ków). 
Źródło: Aktywny samorząd w 2016 roku, https://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3098,Aktywny-samorzad-w-
2016-roku.html [27.04.2016]. 

 

Na Ukrainie wsparcie celowe na zdobycie wyższego wykształcenia w państwowych 

i komunalnych placówkach oświatowych gwarantuje ustawa „O wyższym wykształceniu”. 

Wsparcie to przyjmuje m.in. formy: pełnej lub częściowej płatności za studia na koszt budże-

tów państwowych i lokalnych; preferencyjnej pożyczki długoterminowej na edukację; sty-

pendium socjalnego; bezpłatnych podręczników; bezpłatnego dostępu do Internetu, systemu 

baz danych w państwowych i miejskich placówkach oświatowych oraz bezpłatnego zakwate-

rowania w domu studenta (art. 44 pkt 17). 
 

 

6. Uczelniane podmioty wspierające studentów z niepełnosprawnością 

Na Uniwersytecie Zielonogórskim niepełnosprawni mogą zwracać się ze swoimi problemami 

do Pełnomocnika Rektora UZ ds. Studentów Niepełnosprawnych. Stanowisko to powstało 

w 2006 r. Pełnomocnik zajmuje się głównie sprawami związanymi z procesem kształcenia, 

jednakże pomaga również w wielu sprawach życiowych. Do zadań pełnomocnika należy 

przede wszystkim: 

− zbieranie informacji od studentów posiadających aktualne orzeczenie o stopniu i rodzaju 

niepełnosprawności o barierach mogących powodować trudności w czasie studiów, 

                                                
56 Aktywny samorząd w 2016 roku, https://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3098,Aktywny-samorzad-w-

2016-roku.html [27.04.2016]. 
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− poradnictwo w zakresie wyboru studiów w oparciu o indywidualne możliwości kandyda-

ta i stopnie niepełnosprawności, 

− inicjowanie działań na rzecz niepełnosprawnych studentów, 

− doradztwo w zakresie nowoczesnych rozwiązań technologicznych wspierających procesy 

edukacyjne, 

− koordynacja działań zmierzających do usuwania barier i integracji społecznej niepełno-

sprawnych studentów, 

− opiniowanie wniosków dotyczących likwidowania barier społecznych i technicznych. 

Ponadto Pełnomocnik współpracuje z jednostkami organizacyjnymi uczelni w zakresie 

zwiększania dostępności edukacji niepełnosprawnym studentom, w tym w opracowywaniu 

projektów związanych z likwidacją barier i poprawą sytuacji niepełnosprawnych studentów. 

W zakresie likwidowania barier dostępu osób z niepełnosprawnościami do edukacji na po-

ziomie akademickim współpracuje on również z samorządem terytorialnym (szczebla gmin-

nego, miejskiego, powiatowego, wojewódzkiego) oraz z organizacjami pozarządowymi dzia-

łającymi na rzecz osób niepełnosprawnych57. 

Pełnomocnika wspiera Rada Studentów Niepełnosprawnych UZ. Celem działalności Ra-

dy Niepełnosprawnych Studentów jest reprezentowanie interesów studentów z niepełno-

sprawnościami, wyrównywanie szans i pomoc poprzez prowadzenie działań z zakresu rehabi-

litacji integracji, społecznej i działalności informacyjnej 58 . Rada zrzesza zarówno osoby 

z niepełnosprawnościami, jak i sprawne. Członkowie pomagają sobie i innym potrzebującym 

na zasadzie samopomocy i wolontariatu, organizują warsztaty i konferencje dydaktyczne, 

zawody sportowe, wspólnie świętują. 

Na KNEU brak jest specjalisty do spraw studentów z niepełnosprawnościami. Studenci 

ci mogą jedynie liczyć na zrozumienie ze strony kolegów i pracowników uczelni. Niewielką 

pomoc świadczy studencka organizacja pod nazwą „Podstawowa Organizacja Związków Za-

wodowych Studentów i Aspirantów Państwowej Wyższej Instytucji Edukacyjnej „KNEU 

imienia Vadima Hetmana” 59  (Первинна профспілкова організація студентів та 

аспірантів ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»), w której zrzeszonych jest 99,8% stu-

dentów i doktorantów. Do głównych zadań organizacji należą: 

− realizacja społecznej i prawnej ochrony studentów, 

− organizacja leczenie sanatoryjno-uzdrowiskowe, 

− organizowanie zajęć rekreacyjnych dla młodzieży studenckiej, 

− pomoc w znalezieniu pracy w czasie wolnym od pracy, 

− reprezentacja interesów zespołu studenckiego w Radzie Naukowej i Rektoracie KNEU. 

Organizacja ta – poza organizacją leczenia sanatoryjnego – prowadzi rejestr studentów 

z niepełnosprawnościami oraz służy pomocą w uzyskaniu stypendiów. 
 

                                                
57 Zakres Działalności,  

http://www.niepelnosprawni.uz.zgora.pl/index.php/pelnomocnik/zakres-dzialalnosci [04.05.2016]. 
58 Misja, https://pl-pl.facebook.com/pg/RSN.UZ/about/?ref=page_internal [04.05.2016]. 
59 Студентська профспілка,  

http://kneu.edu.ua/ua/student_life/public_studentorganizations/Student_union/ [09.05.2018]. 
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Podsumowanie 

Na podstawie analizy rozwiązań i realiów polskich i ukraińskich można dokonać porównania 

możliwości w zakresie funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w przestrzeni akade-

mickiej (tabela 3). „Wejście” do systemu wsparcia w procesie kształcenia jest możliwe na 

podstawie prawnego orzeczenia o niepełnosprawności. W Polsce są trzy stopnie niepełno-

sprawności, a na Ukrainie – cztery. W Polsce jedna osoba może mieć orzeczoną niepełno-

sprawność w zakresie kilku jej rodzajów. Na Ukrainie jest to możliwe w zakresie maksymal-

nie dwóch rodzajów dysfunkcji; „podwójne” orzeczenie mają osoby niepełnosprawne od 

dziecka, które w życiu dorosłym nabyły inną niepełnosprawność. 
 

Tab. 5. Syntetyczne porównanie rozwiązań polskich i ukraińskich 

Wyszczególnienie Polska Ukraina 

Prawo do edukacji na 
poziomie wyższym 

Konstytucja RP 
Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 
Ustawa o szkolnictwie wyższym 

Konstytucja Ukrainy 
Ustawa „O wyższym wykształceniu” 

Orzekanie o niepełno-
sprawności 

Na podstawie ustawy o rehabilitacji 
społecznej i zawodowej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych 
Stopnie niepełnosprawności: lekki, 
umiarkowany, znaczny 
Można mieć orzeczenie w zakresie 
kilku rodzajów niepełnosprawności 

Na podstawie ustawy Ukrainy „O podsta-
wach ochrony socjalnej osób z niepełno-
sprawnością na Ukrainie” 
Stopnie niepełnosprawności: 1A, 1B, 2, 3 
Można mieć orzeczenie w zakresie jedne-
go rodzaj niepełnosprawności (w przypad-
ku posiadania dysfunkcji od dzieciństwa – 
w zakresie dwóch rodzajów) 

Konstrukcja systemu 
szkolnictwa wyższego 

Oparta o system boloński 
Oparta o system boloński 
Obejmuje również szkoły o charakterze 
średnich szkół technicznych 

Przyjęcia na studia 
Tryb konkursowy 
Tryb pozakonkursowy dla laureatów 
olimpiad przedmiotowych 

Tryb konkursowy 
Tryb pozakonkursowy dla szczególnych 
kategorii osób z niepełnosprawnościami 
(weteranów wojen, ofiar katastrofy w 
Czarnobylu) 

Kredyty studenckie Tak Tak 

Stypendia 

Stypendia o charakterze ogólnym 
(socjalne, za wyniki w nauce) 
Stypendia specjalne (dla niepełno-
sprawnych) 

Stypendia o charakterze ogólnym (socjal-
ne, za wyniki w nauce) 

Państwowe programy 
celowe 

Program PFRON „Aktywny samo-
rząd” – Moduł II 

Brak 

Wewnątrzorganizacyjny 
podmiot zajmujący się 
sprawami osób 
z niepełnosprawnościami 

Pełnomocnik Rektora UZ ds. Studen-
tów Niepełnosprawnych 

Brak 

Organizacje studenckie 
Rada Studentów Niepełnosprawnych 
UZ 

Podstawowa Organizacja Związków Za-
wodowych Studentów i Aspirantów Pań-
stwowej Wyższej Instytucji Edukacyjnej 
„KNEU imienia Vadima Hetmana” 

Źródło: opracowanie własne. 

Rozwiązania dotyczące wspierania kształcenia osób z niepełnosprawnościami na uczel-

niach wyższych są podobne w obu krajach. W obu państwach są prawne gwarancje dla osób 

z niepełnosprawnościami w zakresie kształcenia i wspierania ich w tym procesie. Zarówno 
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w Polsce, jak i na Ukrainie, system kształcenia oparty jest na systemie bolońskim; jednakże 

specyfiką Ukrainy jest rozszerzenie oferty edukacyjnej o średnie szkoły techniczne. Przyjęcie 

na studia odbywa się zasadniczo w trybie konkursowym. Po stronie ukraińskiej możliwe jest 

przyjęcie pewnych grup osób z niepełnosprawnością w trybie pozakonkursowym; w Polsce 

tryb pozakonkursowy dotyczy laureatów olimpiad przedmiotowych. W obu państwach funk-

cjonują kredyty studenckie. Studenci mogą też skorzystać z pomocy udzielanej w formie sty-

pendiów o charakterze socjalnym i za wyniki w nauce; polską specyfiką są stypendia z tytułu 

niepełnosprawności. Specyfiką strony polskiej są państwowe programy celowe, wspomagają-

ce osoby z niepełnosprawnościami w zakresie pokrycia kosztów kształcenia oraz w sprawach 

pośrednio związanych z kształceniem (np. wyposażenie w sprzęt komputerowy, kurs prawa 

jazdy, zakup dostosowanego samochodu), a na poziomie uczelni (UZ) – funkcjonowanie peł-

nomocników rektorów ds. studentów niepełnosprawnych i zrzeszeń studentów z niepełno-

sprawnościami. 

Należy również zauważyć, że w Polsce w znacznej mierze uporano się z barierami archi-

tektonicznymi w dostępie do budynków, ciągach komunikacyjnych, w toaletach czy bibliote-

kach – nawet w budynkach zabytkowych. Na Ukrainie niewiele do tej pory zostało zrobione. 

Do wielu budynków osoby na wózkach inwalidzkich nie mogą się dostać, a jeśli się dostaną, 

nie wszędzie jest winda, w której mogliby się zmieścić. Korzystanie z toalety także nie jest 

proste: w standardzie są jeszcze toalety typu wschodniego, do których nie wjedzie się na 

wózku (są na podwyższeniu i bez uchwytów). 

Szkoda, że na ukraińskich uczelniach brak pracowników, którzy kompleksowo zajmo-

wałby się problemami, z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnościami. Jest to szcze-

gólnie ważne w świetle współczesnej sytuacji Ukrainy, która jest w stanie hybrydowej wojny. 

Wiele osób walczących na wewnętrznym froncie nie wraca do domu, a wielu spośród tych, 

którzy wracają, wymaga specjalistycznego leczenia i rehabilitacji. Borykają się oni 

z trudnościami w codziennym funkcjonowaniu, również w zakresie kształcenia czy przekwa-

lifikowania zawodowego. Jak wskazuje doświadczenie Polski, likwidacja barier materialnych 

wymaga sporych nakładów finansowych, co przy obecnej niepewnej sytuacji wewnętrznej 

i stanie gospodarki jest dla Ukrainy trudne do realizacji. Ponieważ jednak problem narasta, 

władze państwowe zostaną w przyszłości zmuszone do podjęcia wygospodarowania środków 

finansowych w celu udostępnienia przestrzeni publicznej osobom z różnymi rodzajami dys-

funkcji. 
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