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Uchwała Zgromadzenia Plenarnego KRASP
z dnia 19 listopada 2004 r.

w sprawie konieczności zmian w projekcie Ustawy o wspieraniu zatrudnienia oraz
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Zgromadzenie  Plenarne  Konferencji  Rektorów  Akademickich  Szkół  Polskich  (KRASP)  z
zaniepokojeniem  przyjmuje  przepisy  znajdujące  się  w  przyjętym  przez  Radę  Ministrów  i
przekazanym  pod  obrady  Parlamentu  projekcie  Ustawy  o  wspieraniu  zatrudnienia  oraz
rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  osób  niepełnosprawnych  (druk  sejmowy  3339).
Proponowane przepisy (art. 42, ust. 1, 5-7) w istocie zobowiązują uczelnie do dokonywania
wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w przypadku
gdy procentowy udział studentów niepełnosprawnych wśród ogółu studentów jest mniejszy od
arbitralnie ustalonego minimum.

Zgromadzenie  Plenarne  stwierdza,  że  ww.  projekt  -  dotyczący  w  istotny  sposób  szkół
wyższych - nie był konsultowany z KRASP.

Zgromadzenie  Plenarne  -  nie  negując  potrzeby  tworzenia  ustawowych  mechanizmów
prowadzących  do  zwiększania  zatrudnienia  oraz  aktywizacji  społecznej  osób
niepełnosprawnych -  zwraca  uwagę,  że  stosowanie  tych samych rozwiązań  w stosunku do
pracowników  i  studentów  szkół  wyższych  jest  niewłaściwe.  O  ile  bowiem  odpowiednio
sformułowane zasady polityki zatrudnienia w uczelni umożliwiają stosowanie preferencji dla
osób  niepełnosprawnych,  o  tyle  w  przypadku  kandydatów  przyjmowanych  na  studia,
podstawowym kryterium stosowanym w systemie rekrutacji na studia są - zgodnie z przepisami
Ustawy o szkolnictwie wyższym - wyniki egzaminów maturalnych. Przyjęcie innych zasad,
stwarzających  preferencje  dla  pewnej  grupy  kandydatów,  łamałoby  konstytucyjną  zasadę
równości  obywateli  wobec  prawa.  Ponadto,  specyfika  niektórych  kierunków  studiów
(zwłaszcza  w  akademiach  wychowania  fizycznego  i  uczelniach  artystycznych)  wyklucza
możliwości kształcenia wielu grup osób niepełnosprawnych.

Zgromadzenie  Plenarne  stwierdza,  że  w  sytuacji,  gdy  władze  uczelni  mają  -  w  myśl
obowiązującego  prawa  -  znikomy  wpływ  na  liczbę  osób  niepełnosprawnych  wśród  ogółu
studentów, proponowane przepisy, zobowiązujące uczelnie do dokonywania wpłat na PFRON
w przypadku zbyt małej liczby studentów niepełnosprawnych, są całkowicie nieuzasadnione.

Liczba studentów niepełnosprawnych w polskich uczelniach powinna i  może wzrastać,  ale
zależy to nie od administracyjnych zapisów, zmuszających uczelnie do przyjmowania na studia
osób niepełnosprawnych, a od kompleksowego systemu wsparcia tej grupy osób w postaci np.
Programu Rządowego, co sygnalizowała już Uchwała Prezydium KRASP z dnia 8 listopada
2003  r.  w  sprawie  dostępu  osób  niepełnosprawnych  do  edukacji  na  poziomie  wyższym.
Program  taki,  konsultowany  w  środowisku  akademickim  i  zaaprobowany  przez  uczelnie,
powinien uwzględniać w szczególności postulaty formułowane przez grono osób najbardziej
zainteresowanych,  reprezentowane  przez  uczelnianych  pełnomocników  ds.  osób



niepełnosprawnych.
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