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WSPARCIE STUDENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 

 W PANS w Nysie działa Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób 

Niepełnosprawnych, którego zadaniem, oprócz działalności związanej z pomocą materialną 

dla studentów, jest również zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami niezbędnej pomocy  

w trakcie studiowania. Praktyczne wsparcie, życzliwa obsługa, zrozumienie - to cel naszych 

działań na rzecz zwracających się o pomoc studentów. 

W PANS w Nysie może studiować każda osoba z niepełnosprawnością, która spełni 

warunki rekrutacji przewidziane w Regulaminie studiów uczelni (tj. złoży komplet 

wymaganych dokumentów oraz zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, potwierdzające 

brak przeciwwskazań studiowania na danym kierunku w przypadku kierunków takich jak: 

Dietetyka, Informatyka, Kosmetologia, Pielęgniarstwo, Psychofizyczne kształtowanie 

człowieka i Ratownictwo medyczne.  

Student naszej Uczelni  może liczyć na wsparcie w obszarach: 

● pomocy materialnej – stypendia, które przyznawane są na semestr: 

- stypendium dla osób niepełnosprawnych - przyznawane jest na podstawie ważnego 

orzeczenia potwierdzającego  niepełnosprawność (obowiązuje ściśle określony katalog) i 

nie zależy od dochodów rodziny studenta (szczegółowe zasady przyznawania – Regulamin 

świadczeń dla studentów PANS w Nysie).   

Pobieranie stypendium dla osób niepełnosprawnych nie wyklucza możliwości ubiegania się 

o pozostałe stypendia, czyli: 

- stypendium socjalne, które może być też pobierane w zwiększonej wysokości w 

szczególnie uzasadnionych przypadkach (szczegółowe zasady przyznawania – Regulamin 

świadczeń dla studentów PANS w Nysie).   

 Przyznanie stypendium socjalnego zależy od dochodów rodziny studenta.    

- stypendium rektora (szczegółowe zasady przyznawania – Regulamin świadczeń dla 

studentów PANS w Nysie).   

Poza stypendiami, student również może starać się o zapomogę, gdy znalazł się 

przejściowo w trudnej sytuacji życiowej (szczegółowe zasady przyznawania – Regulamin 

świadczeń dla studentów PANS w Nysie). 

 

 



        
 
 
 
 

www.pans.nysa.pl  
2 

Stypendia i zapomogi nie są opodatkowane (więc nie trzeba się z nich rozliczać z urzędem 

skarbowym).  

● informacji - w ramach podejmowanych działań na rzecz osób z niepełnosprawnością,  

w zakresie działających programów, realizowanych przez:  Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych, Fundacje, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (np. program 

PFRON - „Aktywny Samorząd” - MODUŁ II, w ramach którego, student posiadający 

orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dwa razy w roku 

akademickim (w semestrze letnim i zimowym) może składać wniosek o dofinansowanie 

kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym).  

● wsparcia - w pokonywaniu trudności dnia codziennego z uwzględnieniem szczególnych 

potrzeb studentów będących osobami z niepełnosprawnością (mowa o rozwiązaniach 

alternatywnych stosowanych wobec studentów z niepełnosprawnościami w celu 

wyrównywania szans ukończenia studiów, dotyczących m. in.: zmiany sposobu uczestniczenia 

w zajęciach, zmiany trybu składania egzaminów i uzyskiwania zaliczeń,  zmiany organizacji 

sesji egzaminacyjnej; zastosowanie rozwiązań alternatywnych wyrównujących szanse i 

uwzględniające aktualne możliwości kandydatów na studia z niepełnosprawnościami w 

przypadku egzaminów wstępnych na studia (Regulamin studiów PANS w Nysie, uchwały 

Senatu, zarządzenia Rektora PANS w Nysie).  

Studenci posiadający orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność mogą również starać 

się o wyjazd stypendialny w ramach programu ERASMUS+. Z tytułu niepełnosprawności 

mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie, w ramach specjalnego funduszu w budżecie 

Erasmusa. Dodatkowe stypendia mają na celu pokrycie wyjątkowych kosztów związanych ze 

specjalnymi potrzebami osób z niepełnosprawnościami podczas wyjazdu na stypendium.  

Ponadto…… 

Uczelnia posiada Dom Studenta (pokoje 2-osobowe i 1-osobowe). Pokoje 1-osobowe, 

(usytuowane na parterze) według potrzeby – rezerwowane są dla osób z 

niepełnosprawnościami. Co ważne (nie wychodząc z Akademika), studenci mają możliwość 

stałego korzystania z siłowni, dostępnej dla mieszkańców Domu Studenta.  

W Uczelni działa również wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego ułatwiającego dostęp 

do informacji i zajęć w czasie studiów, osobom z niepełnosprawnościami. Sprzęt użyczany 

jest bezpłatnie, na podstawie umowy użyczenia i cieszy się zainteresowaniem wśród 

studentów (laptopy z syntezatorem mowy,  programem powiększającym i czytającym ekran, 

czytak z dyktafonem, lupa elektroniczna, mobilne skanery (ręczne), przenośna/mobilna pętla 

indukcyjna (system FM wspomagający słyszenie u osób z dysfunkcją słuchu - użytkowników 

aparatów słuchowych i implantów ślimakowych).                              

 Mając na uwadze lepszą dostępność budynków Uczelni (poza podjazdami, windami, 

podnośnikami przychodowymi), budynki uczelniane : A, F, G, H zostały oznakowane - poprzez 

wskazanie kierunku, w którym znajduje się wejście dostępne dla osób z 

niepełnosprawnościami. Zamontowano również dzwonki przy wejściach do budynków w celu 
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możliwości wezwania obsługi tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna (w miejscach gdzie wejście 

dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się z tyłu budynku a portiernia jest 

oddalona lub mieści się w innym budynku). Takie dzwonki zamontowano przy wejściach do 

budynków: D, E, F.G i H. Budynek F, ze względu na występujące tam specjalne potrzeby - 

doposażono w krzesło ewakuacyjne jako alternatywę transportu osób z niepełnosprawnością 

ruchową w sytuacji awarii windy, podnośnika przyschodowego  czy też nieprzewidzianej 

przerwy w dostawie prądu, powodującej czasowe wyłączenie z użytkowania  windy czy 

podnośnika przyschodowego.   

Na parkingach Uczelni wydzielone są  miejsca parkingowe dla osób z  niepełnosprawnością. 

Większe powierzchnie szklane w budynkach, z myślą o osobach słabowidzących, ich 

bezpieczeństwie,  oznakowano  żółtymi pasami.   

W trosce o bezpieczeństwo (pożar) oraz możliwość swobodnego przemieszczania się 

studentów z niepełnosprawnością ruchową (awaria windy, awaria podnośnika 

przyschodowego, chwilowy brak prądu), w Budynku F gdzie odbywają się zajęcia z filologii 

angielskiej i germańskiej, (gdzie studiuje najwięcej osób z dysfunkcją narządu ruchu i potrzeby 

są największe), budynek wyposażono w specjalistyczne krzesło ewakuacyjne dla osób z 

niepełnosprawnościami, jako rozwiązanie alternatywne w nieprzewidywalnych i trudnych 

sytuacjach. W krzesło ewakuacyjne wyposażono również Dom Studenta, w celu zapewnienia 

osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.   

 Powodzeniem cieszy się tzw. „cichy kącik” -  pokój wypoczynku dla studentów z 

niepełnosprawnościami. Mieści się w Budynku A (ul. Chodowieckiego).W pomieszczeniu 

znajduje się wygodna kanapa,  dostępny jest kącik socjalny, barek na kółkach (z myślą o 

osobach, które są niepełnosprawne ruchowo, by zapewnić  im wygodę i komfort w 

samodzielnej obsłudze).  

Mając na uwadze rozwój osobisty jak i stałą integrację ze  środowiskiem studenckim z 

innych uczelni, w ramach współpracy ze społecznością akademicką (PWSZ w Legnicy, 

Uniwersytet Jagielloński z Krakowa, Politechnika Łódzka, Politechnika Częstochowska, itp.), 

studenci z niepełnosprawnościami, mają możliwość uczestniczenia w wyjazdach do innych 

uczelni i są to spotkania nie tylko o charakterze integracyjnym, ale przede wszystkim 

poznawczym, informacyjnym, szkoleniowym (zjazdy, ogólnopolskie konferencje, prelekcje, 

warsztaty, dni integracji,  rywalizacja sportowa itp.) .   

Na szczególne zainteresowanie zasługują utworzone w Bibliotece, profesjonalnie 

wyposażone stanowiska komputerowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową i  dla osób 

z dysfunkcją wzroku (BIBLIOTECZNE CENTRUM OBSŁUGI). W budynku, 

oznakowane są  również  schody, z myślą o osobach słabowidzących (żółte, antypoślizgowe 

pasy ostrzegawcze i zastosowane tzw. pola uwagi).     
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Zadbaliśmy również o to, aby nasi studenci z niepełnosprawnościami mieli możliwość 

większej aktywności i pełniejszego udziału w zajęciach wychowania fizycznego. Nasi 

wykładowcy, trenerzy – specjaliści od  kultury  fizycznej, posiadają uprawnienia 

INDTRUKTORA SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Wiedza jaką posiadają, 

uwzględnia specyfikę pracy z osobami z niepełnosprawnościami i jest szansą na działania 

wspierające pełny udział osób z niepełnosprawnościami w ramach zajęć wychowania 

fizycznego, w kształceniu, rozwoju osobistym, pokonywaniu barier.   

Poza wymienionymi udogodnieniami oraz formami wsparcia, studenci z 

niepełnosprawnościami mogą liczyć również na pomoc i wsparcie  w zakresie:  

• zapewnienia transportu pomiędzy budynkami dydaktycznymi Uczelni a miejscem 

zakwaterowania (Dom Studenta, wynajmowane mieszkanie), w przypadku trudności 

związanych z przemieszczaniem się w sytuacji dysfunkcji narządu ruchu (osoby 

poruszające się z pomocą wózka inwalidzkiego, z pomocą kul). Transport organizuje 

Uczelnia , pokrywa również koszty transportu. 

• z profesjonalnego wsparcia psychologicznego  

• z usługi tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM) i Systemowego Języka 

Migowego (SJM0, gdy pojawi się taka potrzeba 

• z dostępnych specjalistycznych krzeseł z  wszelkimi regulacjami: oparcia, siedziska, 

podłokietników, zagłówka i wysokości, zakupionych z myślą o osobach z 

niepełnosprawnością ruchową, by wielogodzinne uczestnictwo w zajęciach w pozycji 

siedzącej,  nie wpływało dodatkowo  na pogorszenie stanu zdrowia studenta  

• z  pomocy i wsparcia w rozwiazywaniu codziennych problemów pojawiających się w 

Uczelni  podczas  studiowania (wsparcie władz Uczelni, Biura Pomocy Materialnej i 

Obsługi Osób Niepełnosprawnych, opiekuna roku, wykładowców i pracowników 

administracyjnych Uczelni itp.). 
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Szanując niezależność osób z niepełnosprawnościami oraz ich prawa, 

działamy delikatnie i z wyczuciem, gdy wymaga tego sytuacja, a student sam 

zasygnalizuje problem.  

Dążymy do tego, aby nasi studenci ufali nam (zgłaszali problemy). Zrobimy wiele, aby 

studiowanie w naszej Uczelni dobrze  się kojarzyło, a nasi absolwenci  miło nas wspominali!  

Do każdego zasygnalizowanego problemu podchodzimy indywidualnie, mając na uwadze 

dobro i specjalne potrzeby studenta.    

 

Osoby z niepełnosprawnościami (naszych studentów, osoby na etapie rekrutacji) potrzebujące 

wsparcia Uczelni, serdecznie zapraszamy do kontaktu osobistego, telefonicznego, mailowego 

z Biurem Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych. Udzielimy informacji, 

doradzimy, postaramy się rozwiązać problem.  

 

 

Wszystkie cenne, ważne i aktualne  informacje dostępne są na stronie internetowej Uczelni 

(www.pans.nysa.pl), w zakładce: STUDENT lub  JEDNOSTKI PANS W NYSIE / BIURO 

POMOCY MATERIALNEJ I OBSŁUGI OSÓB NIEPELNOSPRAWNYCH/ OBSŁUGA 

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń (kryteria przyznawania, wymagane dokumenty, 

sposób dokumentowania itp.) zawarte są w Regulaminie  świadczeń  dla studentów Państwowej 

Akademii Nauk Stosowanych  w Nysie.  

 

Kontakt: 

Biuro Pomocy Materialnej i Obsługi Osób Niepełnosprawnych 

mgr Małgorzata Dzikowicz 

tel: 77 409 08 65  

e-mail: malgorzata.dzikowicz@pans.nysa.pl, stypendia@pans.nysa.pl 

GMACH GŁÓWNY im. Christopha Scheinera, Budynek A (pokój 116, I piętro) 

ul. Chodowieckiego 4 

48-300 Nysa  
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