
 
                                                    

   Informacje dla studentów z niepełnosprawnością  

Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

 

Do kogo mogę się zwrócić z moją sprawą, problemem, pytaniem?  

Na rzecz osób z niepełnosprawnością, na terenie uczelni i poza nią, działa Pełnomocnik Rektora ds. 
Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością. Funkcję tę pełni: 

dr Krzysztof Aleksandrowicz 
ul. Grunwaldzka 2, 50- 355 Wrocław 
gabinet nr 24 
e-mail: krzysztof.aleksandrowicz@umed.wroc.pl 
tel.: 603 61 31 44 

Ponadto, obsługę administracyjną Pełnomocnika Rektora ds. Studentów i Doktorantów                      z 
Niepełnosprawnością oraz studentów z niepełnosprawnością prowadzą następujące jednostki Działu Spraw 
Studenckich:  

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami: 

mgr Karolina Lenort 
Samodzielny Referent 
tel. 71 324 14 69 
e- mail: karolina.lenort@umw.edu.pl      

Biuro Obsługi Studentów / Zespół ds. Studenckich: 

mgr Iwona Sojka 
Zespół ds. Studenckich 
tel.: 71 324 14 69 
fax: 71 347 91 18 
e-mail: iwona.sojka@umed.wroc.pl 

mgr Ewelina Biszto 
Zespół ds. Studenckich 
tel.: 71 324 14 69 
fax: 71 347 91 18 
e-mail: ewelina.biszto@umed.wroc.pl 
 

ul. Wojciecha z Brudzewa 12 ( wejście do Domu Studenckiego Bliźniak) 
51-601 Wrocław: 
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Jakie wsparcie mogę uzyskać?   

Wsparcie może być udzielone w formie: 
- użyczenia sprzętu specjalistycznego, 
- umożliwienia udziału w szkoleniu, konferencji, warsztatach, seminariach itp.; 
- udziału w zajęciach wychowania fizycznego, dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością; 
- oraz innych form, rekomendowanych przez Pełnomocnika Rektora ds. Studentów i Doktorantów 
Niepełnosprawnych. 

Ponadto, student z niepełnosprawnością, potwierdzoną orzeczeniem właściwego organu, może 
otrzymywać stypendium dla osób niepełnosprawnych, niezależnie od uzyskiwania innych świadczeń 

pomocy materialnej. Zasady i tryb przyznawania tego stypendium określa Regulamin świadczeń dla 
studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu od roku akademickiego 2019/2020. Wysokość 
stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2021/2022 
w zależności od stopnia niepełnosprawności wynosi: 
- znaczny 800,00 zł 
- umiarkowany 500,00 zł 
- lekki 250,00 zł 

 
W ramach realizowanego w Uczelni projektu unijnego pt. „UMW - likwidujemy bariery w umysłach, 
sercach i architekturze” umożliwiamy studentom i doktorantom UMW  z niepełnosprawnością 
bezpłatne, stacjonarne konsultacje z psychologiem. 

 
Dodatkowo, na terenie Uczelni rozmieszczone są stanowiska pracy własnej przystosowane dla osób  
z niepełnosprawnościami, które znajdują się w następujących lokalizacjach:     
1. Lokalizacja: ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław, Biblioteka Główna UMW 
- pokój pracy indywidualnej wyposażony w  stół z regulacją wysokości, komputer ze skanerem, 
ergonomiczną myszą, klawiaturą dla osób niedowidzących, oraz oprogramowaniem Magic z funkcją 
powiększania ekranu i read out loud. 
2. Lokalizacja: ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław, Filia Biblioteki - Wydział Farmaceutyczny 
- dwa stanowiska komputerowe oraz urządzenie wielofunkcyjne. 
3. Lokalizacja: ul. Krakowska 26, 50 - 425 Wrocław, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny 
- urządzenie wielofunkcyjne. 
4. Lokalizacja: ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław, Katedra Fizjoterapii (pokój nr 24) 
- stanowisko komputerowe oraz urządzenie wielofunkcyjne. 
5. Lokalizacja: ul. Bartla 5, 51-618 Wrocław, Wydział Nauk o Zdrowiu (pokój nr 316) 
- 10 stanowisk komputerowych oraz urządzenie wielofunkcyjne. 

 
Korzystanie z ww stanowisk jest bezpłatne, nie wymaga złożenia wniosku o udzielenie wsparcia,  
a urządzenia wielofunkcyjne wyposażone są w papier do drukarki i ksero. 
 

   

 



 
Gdzie, na stronie internetowej Uczelni, znajdę informacje przeznaczone dla studentów  z 
niepełnosprawnością? 

Linki do informacji dedykowanych studentom z niepełnosprawnością zawartych na stronie internetowej 
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu: 

https://studenci.umw.edu.pl/content/dss-stypendia-kredyty-studenckie-stypendium-dla-
niepe%c5%82nosprawnych  

https://studenci.umw.edu.pl/studenci-z-niepelnosprawnoscia-zakres-dzialalnosci 

https://studenci.umw.edu.pl/studenci-z-niepelnosprawnoscia-oferta 

https://studenci.umw.edu.pl/studenci-z-niepelnosprawnoscia-pelnomocnik-rektora 

https://studenci.umw.edu.pl/studenci-z-niepelnosprawnoscia-kontakt 

https://studenci.umw.edu.pl/studenci-z-niepelnosprawnoscia 

https://studenci.umw.edu.pl/sites/default/files/studenci/files/Wykaz_sprzetu_specjalistycznego(1).pdf 

https://studenci.umw.edu.pl/content/dss-akty-prawne-pomoc-materialna 

https://studenci.umw.edu.pl/dss-bon 
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