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Wstęp
Uniwersytet Jagielloński był jedną z pierwszych uczelni w Polsce podejmujących aktywne działania w zakresie wspierania studentów niepełnosprawnych. W 1999 roku został powołany Pełnomocnik Rektora UJ ds.
Osób Niepełnosprawnych, zaś w 2007 roku utworzono Biuro ds. Osób
Niepełnosprawnych UJ, które w 2013 roku zmieniło nazwę na Dział ds.
Osób Niepełnosprawnych UJ. Realizowane wówczas projekty oraz podejmowane kroki, mające na celu tworzenie warunków dla równoprawnej obecności studentów z niepełnosprawnościami w środowisku akademickim sprawiły, że UJ był przygotowany do przejęcia na siebie zadań, które w chwili obecnej są już prawnym obowiązkiem, narzuconym
przez Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz pozostające w zgodzie z nią akty prawne niższego rzędu. W 2015 roku DON UJ
przeniósł się do nowej siedziby w Collegium Paderevianum II, mieszczącej się przy al. Mickiewicza 9a. Jednostka została zaopatrzona w nowoczesne zaplecze technologiczne, a dodatkowo udostępniono studentom
nowe pomieszczenie: strefę Wellbeing. Przestrzeń ta ma stanowić miejsce, w którym można miło i w spokoju spędzić czas oczekując na spotkanie z doradcą edukacyjnym DON UJ, a także skorzystać z komputera i dodatkowych zasobów, np. tematycznych książek i czasopism.
Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych ratyfikowana przez
Polskę we wrześniu 2012 roku mówi o konieczności zapewnienia pełnej dostępności edukacji dla osób niepełnosprawnych (art. 24). Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym wskazuje, że stwarzanie osobom
niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych jest jednym z podstawowych obowiązków
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uczelni (art. 13). Uniwersytet Jagielloński wspiera studentów niepełnosprawnych studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich w zgodzie z tymi zapisami, a zasady na jakich to czyni zostały opisane w Zarządzeniu nr 122 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 10 grudnia
2012 roku w sprawie: dostosowania procesu kształcenia do potrzeb osób
niepełnosprawnych oraz osób znajdujących się w szczególnej sytuacji zdrowotnej. Zarządzenie to dotyczy nie tylko adaptacji egzaminów, ale także działań podejmowanych w ciągu całego roku akademickiego. Określa ono, jaka dokumentacja powinna być przedstawiona przez studenta
wnioskującego o dostosowanie studiów, gdzie przechowywana i komu
na uczelni udostępniana. Zarządzenie nie zmienia w żaden sposób schematu podejmowania decyzji w sprawach studenckich, natomiast Działowi ds. Osób Niepełnosprawnych UJ nadaje rolę podmiotu konsultującego oraz zapewniającego zaplecze techniczne. Wskazuje też administratorów budynków jako współodpowiedzialnych za odpowiedni poziom
dostępności przestrzeni fizycznej na Uniwersytecie.
Zgodnie z Zarządzeniem student/doktorant zgłaszający się do DON UJ
omawia z doradcą edukacyjnym swoje trudności w dostępie do edukacji
wynikające z problemów zdrowotnych oraz ma obowiązek przedstawienia dokumentacji specjalistycznej potwierdzającej obecny stan zdrowia.
Następnie ustalane są oczekiwane przez niego, a jednocześnie realne do
wprowadzenia w życie adaptacje procesu dydaktycznego. Konieczne są
więc kontakty doradców edukacyjnych DON UJ z pracownikami wydziałów i/lub instytutów w celu ustalenia warunków prowadzenia zajęć oraz
uzyskiwania zaliczeń na danym kierunku studiów. Po uzyskaniu zgody
właściwego organu uczelni (dziekana lub wyznaczonej przez niego osoby, kierownika studiów doktoranckich) proponowane adaptacje są przesyłane wykładowcom prowadzącym zajęcia ze studentem.
Wspomniane adaptacje są tym, co w Konwencji ONZ o prawach osób
niepełnosprawnych określane jest mianem racjonalnego usprawnienia.
Oznacza ono konieczne i odpowiednie zmiany, które mają na celu zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z wszelkich
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praw człowieka i podstawowych wolności na zasadzie równości z innymi osobami. Usprawnienie takie ma być skuteczne w przypadku danej
osoby, nie powinno jednak nakładać nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia. Adaptacje nie mają charakteru przywilejów, lecz dodatkowych uprawnień tworzących warunki do wypełniania takich samych
obowiązków, dzięki posiadaniu takich samych praw, jakie mają inni.
Prawidłowo dobrane i konsekwentnie wprowadzane w życie adaptacje
dają pewność, że student miał możliwość zapoznania się z całym materiałem (dbałość o utrzymanie standardu akademickiego) i pozwalają oceniać studenta zgodnie z wiedzą i umiejętnościami, które posiada bez konieczności uwzględniania ograniczeń wynikających z niepełnosprawności. Znajomość zasad dotyczących wspierania studentów i doktorantów
niepełnosprawnych oraz działań mających na celu zwiększanie dostępności Uniwersytetu Jagiellońskiego jest istotna zarówno dla osób niepełnosprawnych, jak i tych bez niepełnosprawności. Osoby potrzebujące adaptacji studiów powinny wiedzieć, na co mogą liczyć i gdzie się zgłosić. Rozumienie mechanizmów stosowanych na uczelni pomoże w zaakceptowaniu niestandardowych niekiedy działań przez osoby, których problem
niepełnosprawności w tym momencie nie dotyczy. Głęboko wierząc, że
wiedza ta przyczyni się do budowania Uniwersytetu bardziej otwartego
i, przez różnorodność ludzi do niego trafiających, bogatszego, przekazujemy w Wasze ręce tę broszurę.
Zespół DON UJ
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Dział ds. Osób Niepełnosprawnych UJ
Dział ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (DON
UJ) to jednostka uczelni odpowiedzialna za koordynację działań wspierających studentów i doktorantów niepełnosprawnych/z trudnościami zdrowotnymi w procesie dydaktycznym oraz świadcząca im specjalistyczne poradnictwo i wsparcie edukacyjne. Dział współpracuje również z pracownikami Uniwersytetu, szczególnie dziekanami ds. dydaktycznych oraz wykładowcami w zapewnianiu studentom równych praw
w dostępie do kształcenia ze względu na ich stan zdrowia.
Do Działu zgłaszać się mogą studenci oraz doktoranci niepełnosprawni, których sytuacja zdrowotna utrudnia lub uniemożliwia realizację obowiązków akademickich w standardowy sposób. Do studentów niepełnosprawnych zalicza się osoby:
• z różnym rodzajem niepełnosprawności potwierdzonej aktualnym
orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub dokumentem równoważnym,
• przewlekle chorujące (w tym ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się), posiadające inne dokumenty specjalistyczne niż orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności,
• u których nagła choroba lub wypadek skutkują czasową niezdolnością do pełnego uczestnictwa w zajęciach, a okoliczności te potwierdza złożona w DON UJ dokumentacja medyczna.

Skontaktuj się z Działem, jeśli chcesz:
• w warunkach zapewniających dyskrecję porozmawiać o wpływie
Twojej sytuacji zdrowotnej na proces studiowania;
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• zidentyfikować trudności w wypełnianiu obowiązków akademickich
wynikające z Twojego stanu zdrowia;
• ustalić z doradcą edukacyjnym zakres racjonalnych adaptacji studiów;
• ubiegać się o dostosowanie sposobu organizacji i właściwej realizacji procesu dydaktycznego, w tym warunków odbywania studiów do
Twoich potrzeb;
• wraz z doradcą DON UJ podjąć współpracę z wykładowcami i/lub innymi pracownikami uczelni w celu uwzględnienia przez nich Twoich
potrzeb wynikających z kondycji zdrowotnej;
• dowiedzieć się, jakie rozwiązania technologiczne mogłyby pomóc Ci
w studiowaniu;
• uzyskać informacje o rodzajach wsparcia dla osób niepełnosprawnych na UJ oraz dodatkowych aktywnościach DON UJ skierowanych
do studentów i doktorantów.

Kontakt z Działem
ul. Mickiewicza 9a/410, 31-120 Kraków, tel: (12) 663 43 50,
e-mail: don@uj.edu.pl.
Szczegółowe informacje o harmonogramie dyżurów dla studentów i doktorantów oraz o działaniach DON UJ znajdziesz na stronie internetowej:
www.don.uj.edu.pl.

Co powinieneś/powinnaś wiedzieć o wsparciu edukacyjnym na
Uniwersytecie Jagiellońskim?
Wsparcie edukacyjne to działania mające na celu dostosowanie procesu
kształcenia do potrzeb wynikających z sytuacji zdrowotnej studenta/doktoranta tak, aby zagwarantować mu równy dostęp do nauki stwarzający
możliwość wywiązywania się z obowiązków akademickich. Adaptacje
studiów dotyczyć mogą formy egzaminów/zaliczeń, toku studiowania
czy też środowiska fizycznego, w którym odbywają się zajęcia dydaktycz-
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ne i mają stanowić wsparcie studenta/doktoranta w osiągnięciu niezależności.
Oferowane na Uniwersytecie Jagiellońskim wsparcie edukacyjne nawiązuje do nowoczesnego, społecznego modelu niepełnosprawności, który zakłada, że niepełnosprawność powstaje w wyniku interakcji osoby
mającej trudności zdrowotne z niedostosowanym otoczeniem. Otoczeniem dla studenta jest cała społeczność akademicka wraz z uczelnianym
środowiskiem fizycznym, dlatego kluczowa jest współpraca wielu podmiotów uniwersyteckich w zapewnianiu właściwego wsparcia w procesie kształcenia studentom z niepełnosprawnością. Brak racjonalnych
usprawnień w środowisku uczelnianym, w tym związanych z postawami ludzi, powoduje wykluczenie osoby niepełnosprawnej z możliwości
pełnego, aktywnego uczestnictwa w procesie dydaktycznym, do jakiego
mają prawo pozostali studenci. Zasady ubiegania się o adaptacje studiów
ze względu na stan zdrowia opisuje Regulamin Studiów w UJ oraz Zarządzenie nr 122 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 10 grudnia 2012
r. w sprawie: dostosowania procesu kształcenia do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób znajdujących się w szczególnej sytuacji zdrowotnej,
o którym więcej informacji znajdziesz w dalszej części przewodnika.
Zapewnianie równych szans w dostępie do kształcenia studentom niepełnosprawnym bezpośrednio w procesie
dydaktycznym dotyczy trzech podmiotów: studenta, Działu ds. Osób Niepełnosprawnych UJ oraz kadry akademickiej i tym samym układa się w tzw. trójkąt wsparcia edukacyjnego.
Trójkąt wsparcia edukacyjnego
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Czyja to odpowiedzialność, czyli jak działa
trójkąt wsparcia edukacyjnego?
To Ty ponosisz odpowiedzialność za swoje studia,
zatem Ty decydujesz, czy potrzebujesz wsparcia
w związku z sytuacją zdrowotną. Jeśli uznasz, że
tak – zgłoś się do DON UJ.
Doradca edukacyjny w DON UJ zaproponuje Ci rodzaj możliwej współpracy z Działem w odpowiedzi na Twoje indywidualne potrzeby wynikające ze
stanu zdrowia. Jeśli będzie trzeba, wspólnie z Tobą
ustali w tym celu, w jaki sposób Twoja niepełnosprawność może niekorzystnie wpływać na proces
kształcenia. Aby zaproponować Ci najbardziej optymalne oraz dostosowane do możliwości organizacyjnych uczelni adaptacje studiów, doradca DON UJ może, za Twoją wiedzą, zasięgnąć informacji od Twoich wykładowców w zakresie specyfiki prowadzonych przez nich przedmiotów.
W celu zaplanowania właściwego wsparcia edukacyjnego czy też przygotowania opinii dotyczącej Twojej sytuacji edukacyjnej doradca DON UJ
poprosi Cię o odpowiednie dokumenty medyczne. Będzie to orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności oraz/lub inne dokumenty specjalistyczne
odnoszące się do Twojego aktualnego stanu zdrowia i jego wpływu na
studia (np. opinia psychologiczna, potwierdzenie udziału w psychoterapii, zaświadczenie o dysleksji uzyskane po ukończeniu 16. roku życia).
Nauczyciele akademiccy posiadają wiedzę przedmiotową z zakresu prowadzonych przez siebie kursów oraz wiedzę na temat kluczowych kompetencji, jakie powinieneś/powinnaś uzyskać po zaliczeniu przedmiotów. Wiedza ta jest często niezbędna
do ustalenia możliwych form adaptacji zajęć, które nie wiązałyby się z obniżeniem kryteriów mery-
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torycznych obowiązujących wszystkich studentów/doktorantów. Nauczyciele akademiccy są również osobami, które mogą wdrażać do procesu dydaktycznego wskazówki wsparcia edukacyjnego wypracowane
przez Ciebie z doradcą DON UJ.

33 Pamiętaj, że rozmowy z doradcą edukacyjnym w DON UJ odbywają się w warunkach zapewniających dyskrecję, w tzw. pokoju „jeden na jeden”, a Twoja dokumentacja medyczna przechowywana w DON UJ nie jest udostępniana nikomu na uczelni bez
Twojej zgody.

7 zasad wsparcia edukacyjnego
Poniżej znajdziesz zestaw zasad wsparcia edukacyjnego, którymi doradcy edukacyjni w DON UJ kierują się ustalając wspólnie ze studentem/doktorantem zakres adaptacji procesu dydaktycznego. Zasady te zostały przyjęte
przez prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich na posiedzeniu 2 czerwca 2016 r. Uznano je za właściwe i pomocne w wyrównywaniu szans edukacyjnych studentów z niepełnosprawnościami w dostępie do
kształcenia w szkołach wyższych.
Zasada 1. Indywidualizacja: adaptacje procesu studiowania osoby niepełnosprawnej zawsze przygotowywane są w odpowiedzi na jej indywidualne potrzeby edukacyjne wynikające ze specyfiki stanu zdrowia w danym momencie oraz specyfiki danego kursu, w tym warunków, w jakich się on odbywa.
Zasada 2. Podmiotowość, czyli uwzględnianie autonomii osoby niepełnosprawnej i prawa do decydowania o sobie.
Zasada 3. Rozwijanie potencjału osoby niepełnosprawnej w związku ze studiowanym przez nią kierunkiem studiów. Oznacza ono dobór takich adapta-
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33 Pamiętaj, że drogą do zachowania standardu akademickiego
jest dokonywanie adaptacji w sposób najbardziej zbliżony do
standardowej metody prowadzenia zajęć i ich zaliczania.

cji, które pozwalałyby studentowi/doktorantowi nabywać wiedzę i rozwijać
praktyczne umiejętności.
Zasada 4. Racjonalność dostosowania, to znaczy proponowanie adaptacji racjonalnych ekonomicznie, skutecznie wyrównujących szanse osoby niepełnosprawnej oraz gwarantujących zachowanie standardu akademickiego.
Zasada 5. Utrzymanie standardu akademickiego, czyli przygotowanie adaptacji studiów przy jednoczesnym utrzymaniu kryteriów merytorycznych
obowiązujących wszystkich studentów danego kierunku/specjalności, doktorantów.
Zasada 6. Adaptacje najbliższe standardowemu przebiegowi zajęć, to znaczy
takie, które nie mają charakteru przywilejów dla osoby niepełnosprawnej, ale
w sposób racjonalny wyrównywałyby jej szanse w dostępie do oferty kształcenia uznanej za optymalną na danym kierunku.
Zasada 7. Równe prawa i obowiązki, czyli dbałość nie tylko o realizowanie
równych praw dla osób niepełnosprawnych, ale również (dzięki zapewnieniu tych praw) egzekwowanie wypełniania obowiązków studenckich na takim samym poziomie, jak w przypadku studentów/doktorantów bez niepełnosprawności.
Marek, student dziennikarstwa:
Mnie osobiście DON UJ wiele razy pomogło, czy to przy dostosowaniu sesji do moich możliwości, czy przy organizacji kolejnych lat
studiowania. A program oferowany przez Dział, w którym wziąłem udział znacznie ułatwił mi przebrnięcie przez ostatni rok.
Serdecznie polecam :)
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Zasady ubiegania się o adaptacje
procesu dydaktycznego
Na podstawie Zarządzenia nr 122 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie: dostosowania procesu kształcenia do
potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób znajdujących się w szczególnej
sytuacji zdrowotnej.
1. Adaptacje procesu dydaktycznego przyznawane są na wniosek studenta i doktoranta.
2. Wniosek należy złożyć w DON UJ nie później niż na miesiąc przed planowanym terminem skorzystania z adaptacji. W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się złożenie wniosku po tym terminie, o ile rodzaj planowanej adaptacji umożliwia jej
wprowadzenie pomimo upływu terminu.
3. Wniosek powinien zawierać aktualną dokumentację potwierdzającą
stan zdrowia i jego związek z wnioskowanymi adaptacjami.
4. Jeśli doradca edukacyjny DON UJ uzna przedstawioną dokumentację
za niewystarczającą do rozpatrzenia wniosku, może zwrócić się do
studenta/doktoranta z prośbą o uzupełnienie dokumentacji lub odbycie w DON UJ konsultacji specjalistycznej w odpowiednim terminie
wyznaczonym przez DON UJ.
5. Dział może negatywnie zaopiniować wniosek studenta/doktoranta, gdy przedstawiona dokumentacja i/lub wynik konsultacji specjalistycznej przeprowadzanej w DON UJ nie potwierdzają związku między rodzajem niepełnosprawności lub stanem zdrowia a trudnościami w wypełnianiu obowiązków związanych z realizacją procesu dydaktycznego przez studenta i doktoranta.
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6. Zaopiniowany wniosek DON UJ przekazuje niezwłocznie do właściwego dziekana wydziału lub kierownika studiów doktoranckich.
7. Decyzję w sprawie przyznania adaptacji podejmuje:
a) w odniesieniu do studentów – dziekan wydziału lub osoba działająca z jego upoważnienia;
b) w odniesieniu do doktorantów – kierownik studiów doktoranckich.
8. W przypadku otrzymania formalnej zgody na adaptacje procesu dydaktycznego, DON UJ na podstawie pisemnej zgody studenta/doktoranta przesyła szczegółowe zalecenia dotyczące adaptacji wykładowcom i egzaminatorom.
9. Każda sytuacja osoby ubiegającej się o przyznanie adaptacji procesu
dydaktycznego rozpatrywana jest indywidualnie, zgodnie z ideą wyrównywania szans oraz racjonalnego dostosowania do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.
10. Wszystkie osoby uczestniczące w procedurze przyznawania adaptacji procesu dydaktycznego zobowiązane są do ochrony wrażliwych
danych związanych z niepełnosprawnością lub stanem zdrowia osoby ubiegającej się o adaptację oraz do nieujawniania ich osobom nieuprawnionym.

DON UJ
Złożenie
wniosku w DON
UJ najpóźniej na
miesiąc przed
zastosowaniem
adaptacji
student
doktorant

Przygotowanie
pisemnej opinii
w sprawie adaptacji
oraz wysłanie
jej z wnioskiem
do dziekana/
kierownika studiów
doktoranckich

Podjęcie decyzji
w sprawie
adaptacji
studenta/
doktoranta
dziekan
kierownik studiów
doktoranckich

Ważne! Pamiętaj o tym, że proces wdrażania adaptacji nie odbędzie się bez
Twojego udziału! Zgłoś się do wykładowcy.
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Adaptacje powinny uwzględniać:
33 stopień i rodzaj niepełnosprawności i/lub szczególne potrzeby
związane ze stanem zdrowia,
33 specyfikę wymagań merytorycznych dotyczących danych studiów,
33 uzasadnione i racjonalne potrzeby osoby ubiegającej się o adaptacje związane z właściwą realizacją procesu dydaktycznego,
33 relację pomiędzy rodzajem niepełnosprawności lub stanem zdrowia a trudnościami w wypełnianiu obowiązków studenckich.

Sytuacja Michała
Michał, słabowidzący student III roku, ze względu na problemy ze
wzrokiem chciałby zdawać pisemną część egzaminu z języka angielskiego w formie ustnej.
DON UJ: Niepełnosprawność Michała pozwala na zdawanie egzaminu pisemnego, np. przy użyciu arkusza w powiększonej czcionce, a zatem nierównym traktowaniem studenta byłoby zdawanie
przez niego tej części egzaminu ustnie.
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Katalog wsparcia edukacyjnego
W tej części przewodnika znajdziesz bardziej szczegółowy opis oferty
wsparcia edukacyjnego, jakie proponuje studentom/doktorantom niepełnosprawnym Uniwersytet Jagielloński. Przeglądając katalog zastanów się, które z adaptacji najbardziej wychodziłyby naprzeciw Twoim
trudnościom w studiowaniu danego przedmiotu.
Chociaż przedstawiona poniżej oferta wsparcia jest bardzo szeroka,
mamy świadomość, że może ona nie wyczerpywać wszystkich możliwych sposobów adaptacji studiów, zwłaszcza jeśli Twoja niepełnosprawność jest niestandardowa. Bądź z nami w kontakcie – Dział jest otwarty na różne, racjonalne rozwiązania, które wyrównywałyby Twoje szanse
w dostępie do kształcenia.
Proponowane tu sposoby dostosowania studiów dotyczą zarówno sytuacji egzaminacyjnych, uczestnictwa w zajęciach, jak i środowiska fizycznego. Doradzamy, aby ubiegać się o nie kompleksowo, najlepiej na początku każdego semestru.

Adaptacje egzaminów i zaliczeń
Przykładowe formy adaptacji egzaminów/zaliczeń:
• wydłużenie czasu trwania egzaminu/zaliczenia,
• korzystanie z komputera lub innych technologii wspierających,
• przygotowanie materiałów egzaminacyjnych w powiększonej czcionce, brajlu, grafice wypukłej,
• otrzymanie pytań na piśmie w trakcie ustnego egzaminu/zaliczenia,
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• zamiana formy egzaminu/zaliczenia na ustną lub pisemną, w zależności od potrzeb,
• wsparcie asystenta dydaktycznego czy tłumacza języka migowego,
• rozłożenie egzaminów/zaliczeń w czasie, materiału zaliczeniowego
na części,
• oddzielne pomieszczenie,
• możliwość spożywania posiłku,
• krótka przerwa na odpoczynek.

Technologie wspierające
• możliwość skorzystania ze sprzętu specjalistycznego znajdującego
się w posiadaniu DON UJ (m.in. z komputerów wyposażonych w programy odczytu ekranu, powiększająco-mówiące, słowników elektronicznych, skanera, programu OCR),
• doradztwo w zakresie nowoczesnych rozwiązań technologicznych
wspierających proces nauczania,
• szkolenia z zakresu obsługi komputera z wykorzystaniem programów udźwiękawiających i/lub powiększających,
• opracowanie materiałów dydaktycznych w grafice wypukłej lub w odpowiednim powiększeniu do potrzeb osób z problemami ze wzrokiem,
• możliwość korzystania z pracowni dostępnej dla osób z niepełnosprawnością wzroku w Bibliotece Jagiellońskiej.

Adaptacja materiałów dydaktycznych
Z myślą o studentach z niepełnosprawnością wzroku oraz innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi lub utrudniającymi czytanie standardowego czarnodruku Dział ds. Osób Niepełnosprawnych UJ przygotował program „Hamlet”. Studenci po zaakceptowaniu regulaminu programu „Hamlet” oraz podpisaniu oświadczenia o udziale (oba dokumenty dostępne są na stronie internetowej DON UJ) stają się uczestnikami
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programu. Udział w programie „Hamlet” daje prawo do otrzymywania
materiałów edukacyjnych w formie zaadaptowanej, dostosowanej do
możliwości studenta - elektronicznych opracowań materiałów, grafik wypukłych lub też wydruków w brajlu.

Lektorat z języka obcego

Fot. Marta Bylica

Dział ds. Osób Niepełnosprawnych UJ we współpracy z doskonale przygotowanymi lektorkami Jagiellońskiego Centrum Językowego prowadzi zajęcia z języka angielskiego dla studentów/doktorantów z niepełnosprawnością wzrokową i słuchową. Lektoraty odbywają się w grupach
międzywydziałowych i mają charakter zajęć obowiązkowych w ramach
studiów. Ponieważ prowadzone są przy użyciu metodologii uwzględniającej potrzeby w/w grup studentów/doktorantów, są kursami, które
można wybrać zamiast standardowego lektoratu z języka obcego. Zajęcia odbywają się w pracowni multimedialnej DON UJ przy użyciu zaadaptowanych materiałów dydaktycznych oraz nowoczesnych technologii
wspierających proces kształcenia, np. tablicy interaktywnej, komunikacji
wizualnej dla osób niesłyszących. Na lektorat można zapisać się w Dziale
ds. Osób Niepełnosprawnych UJ.

Pracownia multimedialna
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Zajęcia wychowania fizycznego
Jeśli specyfika Twojej niepełnosprawności uniemożliwia Ci uczestnictwo
w standardowych zajęciach w-f, które są obligatoryjne na I roku studiów
pierwszego stopnia, możesz zapisać się na basen. Unikniesz w ten sposób zwolnienia z zajęć sportowych dodatkowo wzmacniając swoją kondycję fizyczną.
Zajęcia takie prowadzone są przez trenerów pływackich Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ we współpracy z Działem ds. Osób Niepełnosprawnych UJ, gdzie możesz się na nie zapisać.

Asystent dydaktyczny
Asystę dydaktyczną realizuje osoba lub kilka osób poprzez świadczenie
usług na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych studentów/doktorantów niepełnosprawnych. Zadania asystenta dydaktycznego mogą polegać m.in. na:
• przygotowywaniu notatek z zajęć w przypadku studentów/doktorantów, których niepełnosprawność uniemożliwia samodzielne notowanie,
• dostosowaniu materiałów dydaktycznych do postaci elektronicznej
lub brajlowskiej,
• pozyskiwaniu niezbędnej literatury z biblioteki, czy innych materiałów edukacyjnych, jeśli niepełnosprawność studenta/doktoranta
tego wymaga,
• zapoznaniu studenta/doktoranta z organizacją przestrzenną miejsc,
w których odbywają się zajęcia,
• wsparcie w trakcie egzaminów/zaliczeń,
• wsparcie w trakcie zajęć, np. w laboratorium.
Jako osoba niepełnosprawna możesz potrzebować pomocy drugiej osoby w czynnościach związanych z samoobsługą (np. w jedzeniu, korzystaniu z toalety, robieniu zastrzyków). Taką pomoc może świadczyć wyłącz-
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nie asystent osobisty. Jest on Ci potrzebny przez cały czas niezależnie
od miejsca, w którym się znajdujesz. Uniwersytet Jagielloński może zapewnić studentom/doktorantom niepełnosprawnym wyłącznie wsparcie
edukacyjne w postaci asystenta dydaktycznego, a nie osobistego.

Tłumacz języka migowego
Dział ds. Osób Niepełnosprawnych UJ zapewnia niesłyszącym studentom/doktorantom możliwość korzystania z usług tłumacza języka migowego w trakcie zajęć oraz w innych sytuacjach na uczelni wymagających
jego obecności, np. w dziekanacie. Ze względów organizacyjnych prosimy o możliwie jak najwcześniejsze zgłaszanie w DON UJ potrzeby korzystania z tłumacza.

Nagrywanie zajęć na dyktafon
Gdy Twoja sytuacja zdrowotna wiąże się z koniecznością nagrywania
zajęć na dyktafon – skontaktuj się z doradcą edukacyjnym DON UJ,
który wyjaśni Ci, w jaki sposób ubiegać się o zgodę na rejestrację przebiegu zajęć.

Wsparcie studentów/doktorantów doświadczających
trudności psychicznych
Jeśli doświadczasz trudności w obszarze zdrowia psychicznego, które
niekorzystnie wpływają na Twoją naukę oraz wypełnianie innych obowiązków akademickich, masz prawo zgłosić się w tej sprawie do Działu. Doradca edukacyjny wstępnie rozpozna Twoje potrzeby związane
z wpływem stanu zdrowia na proces kształcenia oraz zaproponuje Ci odpowiednie formy wsparcia pomagające w utrzymaniu się na studiach.
Oprócz adaptacji dotyczących zajęć, egzaminów i zaliczeń proponowane
wsparcie może polegać m.in. na:
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• odbyciu jednorazowej konsultacji z lekarzem-psychiatrą współpracującym z DON UJ ukierunkowanej na stwierdzenie trudności zdrowotnych i jeśli trzeba, potwierdzenie zasadności doboru adaptacji studiów (konsultacja jest możliwa tylko za Twoją zgodą),
• jednorazowym spotkaniu z psychologiem lub psychiatrą w ramach
inicjatywy „Stacja Konstelacja” (zgłosić się do niej możesz także bez
osobistego kontaktu z doradcą DON UJ),
• przekazaniu danych kontaktowych do placówek w Krakowie oferujących kontakt ze specjalistą: psychologiem, psychiatrą, psychoterapeutą.
Jeśli chcesz dowiedzieć się:
jak radzić sobie ze stresem na studiach,
jak efektywnie zapamiętywać materiał na zajęcia czy egzaminy,
jakie mogą być wczesne objawy problemów psychicznych,
jak znaleźć dobrego psychoterapeutę, zajrzyj na platformę edukacyjną programu „Konstelacja Lwa”: www.KonstelacjaLwa.pl

Fot. Marta Bylica

33
33
33
33

Maskotka projektu Konstelacja Lwa
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Dostępność architektoniczna
Jeśli Twoja niepełnosprawność wymaga dostosowania środowiska fizycznego, w którym odbywałyby się zajęcia, prosimy Cię o możliwie jak
najwcześniejszy kontakt z Działem w celu opracowania adaptacji minimalizujących uciążliwości wynikające z barier architektonicznych. Z pomocą
DON UJ możesz dowiedzieć się, w jakich budynkach będą realizowane
kursy i jaki jest ich stopień dostępności architektonicznej.

Wsparcie finansowe
Jeśli jesteś studentem/doktorantem niepełnosprawnym, posiadającym
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, masz prawo ubiegać się o dedykowane Ci stypendium na wyrównanie szans edukacyjnych wynikających z niepełnosprawności, tzw. stypendium specjalne dla osoby niepełnosprawnej. Szczegółowy system wypłat w ramach funduszy pomocy
materialnej opracowuje Dział Nauczania UJ.

Strategie edukacyjne
To zestaw praktycznych wskazówek dla wykładowców, które podpowiadają im, w jaki sposób prowadzić zajęcia z Twoim udziałem, aby w pełni
włączyć Cię w grupę studencką i umożliwić Ci korzystanie z zajęć na równych prawach. Strategie te, opracowywane wspólnie z Tobą w odpowiedzi na trudności edukacyjne wynikające z sytuacji zdrowotnej, dotyczyć
mogą m.in.:
• przygotowywania materiałów dydaktycznych,
• formy egzaminów/zaliczeń,
• organizacji zajęć,
• korzystania z technologii wspierających,
• efektywnego komunikowania się.
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Fot. Marta Bylica
Fot. Marta Bylica

Drukarka Braille Box

Przykłady grafiki wypukłej dla osób niewidomych
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Wybrane trudności w edukacji i ich adaptacje
Poniżej znajdziesz przykłady wybranych trudności studentów/doktorantów wynikających ze specyfiki ich niepełnosprawności oraz przykładowe
sposoby adaptacji tych trudności, które mogą także zostać ujęte w strategie edukacyjne dla wykładowców.

Pamiętaj, że:
33 mając taką samą niepełnosprawność jak kolega/koleżanka
możesz potrzebować różnych adaptacji,
33 strategie edukacyjne wysyłane są wykładowcom wyłącznie za
Twoją pisemną zgodą i po przekazaniu doradcy edukacyjnemu DON UJ nazwisk osób prowadzących zajęcia, czy też egzaminujących.
33 w proces wsparcia edukacyjnego studentów zaangażowane są różne podmioty uczelni. Decyzję co do możliwości skorzystania z adaptacji, w szczególności egzaminacyjnych oraz
dotyczących organizacji zajęć, podejmuje dziekan lub osoba przez niego wyznaczona/kierownik studiów doktoranckich na pisemny wniosek studenta/doktoranta zaopiniowany przez DON UJ. Szczegółowe informacje w tej sprawie uzyskasz w Dziale.
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Wyposażenie stanowiska komputerowego w odpowiedni
program powiększający lub udźwiękawiający.
Możliwość korzystania z notatnika brajlowskiego.

•

•

Korzystanie z książek zaadaptowanych w DON UJ do postaci elektronicznej.
Odczytywanie przez wykładowcę treści zapisanych na
tablicy oraz na slajdach, słowne opisywanie wizualnej rzeczywistości.
Nagrywanie zajęć na dyktafon.
Otrzymywanie treści omawianych na zajęciach w formie
elektronicznej i/lub w brajlu, w powiększonym druku.
Dostęp do materiałów dydaktycznych: w powiększeniu,
w grafice wypukłej.
Dodatkowe wyjaśnienia merytoryczne dotyczące treści
graficznych (np. zaadaptowanych wykresów) w przypadku osoby niewidomej.

Praca w standardowym laboratorium komputerowym.

Przykładowe adaptacje

•

•

•

Posługiwanie się materiałami wizualnymi: standardowe •
podręczniki z grafiką, prezentacje multimedialne, tabele, •
wykresy, zapisy na tablicy, wizualizacje.
•

Wybrane trudności

Niepełnosprawność wzrokowa
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Wykorzystywanie przez wykładowcę w trakcie zajęć
materiałów wizualnych, np. prezentacji multimedialnych, przeźroczy, grafów, wykresów, ilustracji.
Możliwość otrzymywania prezentacji multimedialnych
z zajęć, konspektu z kluczowymi problemami omawianymi na zajęciach (w tym z istotną terminologią specjalistyczną), spisu lektur oraz notatek.
Wykonywanie pracy na komputerze/rozwiązywanie
zadania po wcześniejszym otrzymaniu polecenia czy
wyjaśnień wykładowcy. (Pomocne będzie otrzymanie
wszelkich instrukcji na piśmie).
Dbałość o kulturę wypowiedzi wszystkich osób wypowiadających się. Pomocne może być sygnalizowanie
chęci zabrania głosu przez danego uczestnika zajęć,
np. za pomocą podniesienia dłoni.
Pozostawienie czasu tłumaczowi języka migowego na
przetłumaczenie wypowiedzi osób uczestniczących
w dyskusji, w tym studenta niesłyszącego.
Korzystanie z systemu FM wspierającego słyszenie.
Ułożenie ławek w tzw. podkowę, aby wszyscy uczestnicy dyskusji byli widoczni.

•

•

Przykładowe adaptacje
•

•
•

Udział w dyskusjach grupowych, konwersatoriach, gdzie kilka •
osób w jednym czasie zabiera głos.

Konieczność odczytywania mowy z ruchu warg lub skupiania
się na tłumaczu języka migowego przy jednoczesnym wykonywaniu innych czynności, np. notowaniu, pracy na komputerze, •
rozwiązywaniu zadania na tablicy.

Uczestniczenie w zajęciach, w trakcie których dominuje przekaz werbalny.

Wybrane trudności

Niepełnosprawność słuchowa
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Możliwość modyfikacji harmonogramu zajęć i/lub zmiana grupy.
Pisanie na komputerze lub na dostosowanej klawiaturze.
Zgoda na krótką przerwę w zajęciach, aby zmienić pozycję ciała.

Napięty harmonogram zajęć i niewiele czasu na przemiesz- •
czenie się do innego budynku, sali.

Odręczne pisanie lub pisanie na standardowej klawiaturze
•
w przypadku osoby z niepełnosprawnością rąk.

Przebywanie przez dłuższy czas w jednej pozycji ciała (np.
•
siedząc przy komputerze, biurku) w przypadku trudności
z kręgosłupem, kolanem, etc.

Zajęcia odbywające się w miejscach niedostępnych architektonicznie (np. w budynkach, laboratoriach, salach wykładowych/ćwiczeniowych).

Zamiana miejsc, w jakich prowadzone są zajęcia na dostępne architektonicznie; przearanżowanie przestrzeni,
w której odbywają się kursy np. poprzez usunięcie barier
fizycznych w pomieszczeniach, zapewnienie przejazdu
i umożliwienie korzystania ze stanowiska do nauki przez
użytkownika wózka.

Przykładowe adaptacje
•

Wybrane trudności

Niepełnosprawność ruchowa
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Nieznaczne poszerzenie limitu nieobecności wraz z możliwością elastycznego zaliczania materiału z zajęć.
Skorzystanie z urlopu dziekańskiego w ramach możliwości, jakie daje Regulamin Studiów na UJ.
Nagrywanie treści zajęć na dyktafon.
Otrzymywanie konspektów zajęć, prezentacji multimedialnych czy notatek.
Dostosowanie pracy w trakcie ćwiczeń tak, aby po krótkich okresach koncentracji (10-15 min) możliwe było skorzystanie z przerwy lub zajęcie się zadaniem wymagającym mniejszego poziomu koncentracji.
Zapisanie najważniejszych informacji na kartce przed ustną odpowiedzią.
Wydłużenie czasu trwania zaliczenia/egzaminu.
Wydłużenie czasu na wykonywanie zadań wymagających aktywności ruchowej i intelektualnej, w tym przygotowania prac zaliczeniowych.

•
•
Problemy w koncentracji i utrzymaniu
•
uwagi.

Pogorszenie pamięci (zwłaszcza krótko- •
trwałej).
•

Wolniejsze tempo wykonywania czyn•
ności (np. fizycznych) oraz wolniejsze
tempo wypowiedzi i pisania.

Przykładowe adaptacje

•
Zwiększona absencja spowodowana nasileniem objawów choroby.
•

Wybrane trudności

Zaburzenia psychiczne

30

Trudności w koncentracji uwagi, senność (np. na skutek przyjmowanych leków odczulających w przypadku alergii), wzmożona •
męczliwość.
•

•

Wzmożone absencje wynikające m.in. z okresowych nasileń obja•
wów choroby, konieczności stałego leczenia (np. zabiegów diali•
zacyjnych w przypadku osób mających problemy z nerkami, chemioterapii).

Wybrane trudności

Przykładowe adaptacje

Wydłużenie okresu rozliczeniowego (np. oddawania prac pisemnych) studentom, którzy mogą
pracować tylko w krótkich odcinkach czasowych.
Pomoc w planowaniu i organizowaniu pracy studenta.
Podział materiału zaliczeniowego na części, jeśli
jednorazowo obejmuje duży zakres wiedzy.

Zaliczanie materiału w trybie indywidualnym.
Modyfikacja harmonogramu zajęć minimalizująca
nieobecności związane z planowym leczeniem.

Choroby przewlekłe
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Nauka języków obcych.

•

Trudności z organizacją czasu, dotrzymywaniem ter•
minów.

Prowadzenie zajęć z języka obcego w metodologii uwzględniającej indywidualne potrzeby studenta wynikające z jego
specyficznych trudności w uczeniu się.

Wsparcie w planowaniu działań i ustalaniu priorytetów.

Możliwość otrzymania na początku semestru listy z nową,
specjalistyczną terminologią niezbędną do realizacji kursu, aby
mieć wystarczająco dużo czasu na jej właściwe przyswojenie.
Zaplanowanie pracy przez wykładowcę (np. dyskusji i prezentacji) w małych grupach, które pozwolą na eksperymentowanie z nowym słownictwem w trakcie wypowiadania się
studenta.

•

Zapamiętywanie nowego, skomplikowanego słownictwa (zwłaszcza takiego, które jest trudne do wymó- •
wienia).

Wcześniejsze udostępnienie konspektów/prezentacji multimedialnych używanych przez wykładowców na zajęciach tak,
aby możliwe było przygotowanie się do nich.
Nagrywanie zajęć na dyktafon.
Korzystanie z laptopa na zajęciach.

Przykładowe adaptacje

•
Ręczne przygotowywanie notatek w trakcie zajęć
przy jednoczesnym słuchaniu treści wypowiadanych
przez wykładowcę.
•
•

Wybrane trudności

Dysleksja

Najczęściej zadawane pytania
Czy powinienem/powinnam poinformować wykładowców oraz kolegów o mojej sytuacji zdrowotnej?
Każdy wybór ma swoje konsekwencje. Zawsze masz prawo zachować
dla siebie informacje dotyczące Twojego stanu zdrowia.
Wybór taki może jednak mieć negatywne konsekwencje wówczas, gdy
Twój stan zdrowia ma wpływ na studiowanie (trudności, które bez wiedzy o Twoim stanie zdrowia mogą być opacznie rozumiane lub po prostu nieuwzględnione) albo na Twoje bezpieczeństwo (brak umiejętności
udzielenia Ci pomocy w razie konieczności). Warto jest też wziąć pod
uwagę różne inne istotne czynniki, o których możesz wiedzieć tylko Ty.
Zawsze pamiętaj, że ujawnienie niepełnosprawności nie jest traktowane
jako przyznanie się do słabości, zaś adaptacje nie są taryfą ulgową ani
przywilejami, lecz wyrównywaniem szans.
Mam orzeczenie, ale zawsze radziłam/łem sobie sam/a. Czy powinnienem/powinnam zgłosić sie do DON UJ?
Posiadanie orzeczenia nie zawsze jest związane z trudnościami edukacyjnymi. Jeśli tak jest w Twoim przypadku, nie ma konieczności, abyś zgłaszał/a się do DON UJ i zmieniał/a swój dotychczasowy sposób postępowania w związku z faktem bycia osobą niepełnosprawną. Konsultacja
może być jednak dla Ciebie pomocna. Być może istnieją sposoby adaptacji studiów, o których nie wiesz, a które mogłyby ułatwić Ci studiowanie
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lub poprawić Twoje wyniki w nauce będące w tym momencie nieadekwatne do wkładanej przez Ciebie pracy.
Po co DON UJ potrzebuje dokumentów dotyczących mojego stanu zdrowia? Jakie powinny to być dokumenty?
Przychodząc do DON UJ należy mieć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający stan zdrowia, wskazujący na związek między nim a adaptacjami studiów, o które wnioskujesz.
W DON UJ pracują doradcy edukacyjni (psycholodzy i pedagodzy), którzy
na podstawie tych dokumentów oraz Twoich opinii i doświadczeń będą
mogli opracować strategie edukacyjne, najbardziej odpowiadające Twojej
sytuacji akademickiej.
Wydaje mi się, że moje problemy na studiach mają związek ze zdrowiem
psychicznym. Nie mam żadnej dokumentacji medycznej w tej sprawie.
Czy także mogę zgłosić się po poradę do DON UJ?
Jeśli podejrzewasz u siebie trudności związane ze zdrowiem psychicznym,
możesz zgłosić się do DON UJ na konsultację ze specjalistą (psychologiem
lub psychiatrą) w ramach programu „Stacja Konstelacja”. W trakcie spotkania osoba dyżurująca podpowie Ci, co zrobić dalej – z jakiego wsparcia specjalistycznego skorzystać w ramach służby zdrowia, jeśli byłaby
taka potrzeba. Możesz skontaktować się również z doradcą edukacyjnym
w DON UJ, który przekaże Ci informacje, w jaki sposób zgłosić się do specjalisty poza uczelnią, by dowiedzieć się więcej o stanie zdrowia oraz jak
ubiegać się z tego powodu o wsparcie edukacyjne na uczelni.
Dlaczego do DON UJ mam się zgłosić osobiście?
Sprawy związane z niepełnosprawnością i stanem zdrowia są prywatne. Będąc dorosłym, samodzielnym człowiekiem masz prawo podejmo-
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wać decyzje dotyczące swojego życia i dlatego chcemy o tym rozmawiać tylko z Tobą i kierujemy się zasadą, że Twoich spraw nie powinniśmy przedstawiać nikomu innemu. Wizyta w DON UJ i spotkanie z doradcą jest preferowanym przez nas sposobem pracy ze studentem, jednak kontakt, a na pewno pierwszy kontakt może być kontaktem telefonicznym lub elektronicznym. Zadzwoń lub napisz do nas i w ten sposób
ustalimy szczegóły, tak abyś mógł/mogła otrzymać od uczelni adekwatne wsparcie.
Moja koleżanka, też niepełnosprawna, dostała zgodę na przedłużenie
czasu trwania egzaminu, a ja nie. Dlaczego?
Adaptacje oferowane osobom niepełnosprawnym studiującym na UJ
są przyznawane w sposób indywidualny w odniesieniu do zgłaszanych
i udokumentowanych trudności studenta. Brane są też pod uwagę specyficzne uwarunkowania na danym kierunku lub przedmiocie. W przypadku
przedłużenia czasu trwania egzaminu, z dużym prawdopodobieństwem
istnieje różnica w konsekwencjach wynikających z niepełnosprawności
i dlatego koleżance przyznano inne adaptacje niż Tobie. Jeśli uważasz takie rozwiązanie za błędne, możesz odwołać się od tej decyzji do prorektora UJ ds. dydaktyki.
Ze względu na niepełnosprawność muszę kserować duże ilości materiałów. Skąd brać na to pieniądze?
Na dodatkowe koszty studiowania wynikające z faktu bycia osobą niepełnosprawną należy przeznaczać pieniądze ze stypendium specjalnego dla
osób niepełnosprawnych (patrz s. 23). Środki te przyznawane są każdemu studentowi niepełnosprawnemu na podstawie orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności (lub równoważnego dokumentu). Nie ma konieczności rozliczania się z nich, jednak ich cel jest jednoznaczny: pokrywanie
zwiększonych kosztów studiowania w związku z niepełnosprawnością.
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Wykładowca nigdy nie zapisuje na tablicy nowych nazw. Ze względu na
niepełnosprawność nie mogę ich prawidłowo zanotować. Innym studentom to nie przeszkadza, ale dla mnie to piekło. Czy można coś z tym
zrobić?

Fot. Anna Wojnar

Tak, masz dwie możliwości. Możesz oczywiście zwrócić się sam/a z prośbą o zmianę sposobu prowadzenia zajęć. Jeśli jednak obawiasz się reakcji
wykładowcy lub z jakiegokolwiek powodu nie czujesz się z tym pewnie,
to w rozwiązaniu problemu może pośredniczyć DON UJ. Wraz z Twoją
prośbą doradca edukacyjny przekaże wykładowcy jej uzasadnienie, być
może również dodatkowe informacje na temat innych adekwatnych adaptacji.

Dzień Otwarty w DON UJ, 7 października 2015 r.

35

Przydatne kontakty
na Uniwersytecie Jagiellońskim
Biblioteka Jagiellońska
www.bj.uj.edu.pl
Sekcja Karier
www.biurokarier.uj.edu.pl
Dział Międzynarodowej Wymiany Studenckiej
www.dmws.uj.edu.pl
Biuro Sportu
www.bs.uj.edu.pl
Domy Studenckie
www.bratniak.krakow.pl
Dział Nauczania
www.dn.uj.edu.pl
Dział Rekrutacji na Studia
www.rekrutacja.uj.edu.pl
Jagiellońskie Centrum Językowe
www.jcj.uj.edu.pl
Pełnomocnik Rektora UJ ds. Bezpieczeństwa Studentów
i Doktorantów
www.bezpieczny-student.uj.edu.pl
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Samorząd Studentów UJ
www.samorzad.uj.edu.pl
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
www.swfis.uj.edu.pl

poza Uniwersytetem Jagiellońskim
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
www.rpo.gov.pl
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
www.nauka.gov.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
www.frse.org.pl

Ważne dokumenty dotyczące edukacji i praw osób
niepełnosprawnych
Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (szczególnie art. 24).
Deklaracja Madrycka.
Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. z późn. zmianami (Art. 13, ustęp 1, pkt 9).
Regulamin Studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych
studiów magisterskich na UJ.
Zarządzenie nr 122 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 10 grudnia
2012 r. w sprawie: dostosowania procesu kształcenia do potrzeb osób
niepełnosprawnych oraz osób znajdujących się w szczególnej sytuacji
zdrowotnej.
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