
Biuro ds.  Osób z Niepełnosprawnościami  Politechniki  Krakowskiej 
zostało powołane w celu  wyrównywania szans osób 

z niepełnosprawnościami, w tym szans edukacyjnych studentów 
wymagających szczególnych warunków do nauki.

W praktyce oznacza to dbałość o zwiększenie dostępności oferty 
edukacyjnej oraz umożliwienie Wam uczestniczenia w życiu 

naukowym, społecznym, kulturalnym i sportowym naszej Uczelni, 
na zasadach obowiązujących wszystkich studentów. Działania 

mogą przybierać różne formy, w tym także indywidualnego 
doradztwa, m.in. w zakresie form nauczania, czy radzenia sobie 

z codziennymi sytuacjami utrudniającymi funkcjonowanie na 
Uczelni (np. barierami architektonicznymi).

Stąd powstała inicjatywa powołania Doradcy edukacyjnego, 
którego zadaniem jest wspólne wypracowanie standardów, zasad 

funkcjonowania, sposobów radzenia sobie w szczególnych 
okolicznościach, odpowiedniego rodzaju wsparcia edukacyjnego – 
wszystko po to, aby każda osoba z niepełnosprawnościami mogła 

cieszyć się pracą i studiowaniem bez ograniczających barier.

W ramach indywidualnego wsparcia, uwzględniającego sytuację 
zdrowotną i akademicką każdego studenta, proponujemy także 
wypożyczanie sprzętu: laptopa, tabletu, lupy, itp., co ma ułatwić 

codzienne funkcjonowanie pracownika i studenta 
z niepełnosprawnościami na Uczelni, tym samym obniżyć 

lub wyeliminować kolejne bariery.

Zapraszamy do kontaktu:
Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Ul. Warszawska 24 w Krakowie (wejście od ul. Szlak)
Tel. 12 628 20 08
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Відділ для осіб з обмеженими можливостями Краківського 
технологічного університету був створений з метою забезпечення 

рівних можливостей для людей з обмеженими можливостями, 
включаючи можливості навчання для студентів, які потребують 

особливих умов навчання.
На практиці це означає можливість подбати про підвищення 
доступності освітніх послуг та дозволити Вам брати участь у 

науковому, громадському, культурному та спортивному житті нашого 
університету на умовах, що застосовуються до всіх студентів. 

Діяльність нашого Відділу може приймати різні форми, включаючи 
індивідуальне консультування, наприклад з питань навчання або з 
проблем вирішення повсякденних ситуацій, які ускладнюють Ваше 

функціонування в університеті (наприклад, через архітектурні 
перешкоди).

Звідси в нашому університеті повстала ініціатива призначення 
радника з питань освіти, завданням якого є спільне розроблення 

стандартів, принципів функціонування, способів подолання особливих 
обставин та відповідного типу освітньої підтримки – усе для того, щоб 

кожна людина з інвалідністю могла без обмежень насолоджуватися 
роботою та навчанням. 

В рамках індивідуальної підтримки, враховуючи стан здоров’я та 
академічну ситуацію кожного студента, ми також пропонуємо оренду 

обладнання (ноутбука, планшета, збільшувального скла тощо), що 
мають полегшити повсякденне функціонування наших студентів та 
працівників з обмеженими можливостями. Таким чином, ми разом 
зможемо зменшити, усунути та подолати всі можливі перешкоди й 

додаткові бар’єри.
Будь ласка, не соромтеся та звертайтеся до нас!

Відділ для осіб з обмеженими можливостями (Biuro ds. Osób 
z Niepełnosprawnościami)

Краків, вул. Варшавська 24 (вхід з боку вулиці Шлях (Szlak))
Телефон: +48 12 628 20 08
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