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Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

   BON PŁ jest jednostką uczelni, której zadaniem jest wsparcie 
s tudentów i  doktorantów z  niepe łnosprawnośc iami 
w procesie kształcenia i pokonywaniu ograniczeń, wynikających 
z sytuacji zdrowotnej studenta. Zespół specjalistów BON PŁ, 
który tworzą m.in. psychologowie, konsultanci studenccy 
i doradcy edukacyjni, we współpracy z wykładowcami i innymi 
pracownikami uczelni, pomaga stworzyć takie rozwiązania, które 
odpowiadają na indywidualne potrzeby studenta, wynikające ze 
stanu zdrowia, jednocześnie utrzymując standardy akademickie. 
Stwarzamy warunki, by każdy, niezależnie od schorzenia mógł 
studiować.

.
   
  

    W PŁ ponad 300 osób z orzeczeniami o niepełnosprawności z powodzeniem studiuje 
i korzysta z możliwości oferowanych przez uczelnię - np. stypendiów dla studentów 
niepełnosprawnych, zapomóg, wsparcia sprzętowego, szkoleń, zajęć wyrównawczych, 
obozów i doradztwa edukacyjnego. Naszą społeczność tworzą niezwykli ludzie, którzy 
swoim przykładem pokazują, że czasem ograniczenia mogą być zasobem, 
wyzwalającym potencjał i motywację do ich przekraczania. Kilka z tych historii 
znajdziecie na następnych stronach. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się 
z informatorem i wizyty w BON PŁ.

Studia w Politechnice Łódzkiej

Joanna Sztobryn - Giercuszkiewicz, 
Kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych

   Politechnika Łódzka jest jedyną uczelnią 
techniczną  w regionie łódzkim i  jedną 
z największych w kraju. Obecnie w uczelni 
kształci się ponad 20 000 studentów na 9 
wydziałach oraz dwóch jednostkach pozawy-
działowych.
   Politechnika Łódzka jako jedyna uczelnia 
w Polsce i jedna z 22 uczelni w Europie uzyskała 
prestiżowy certyfikat „ECTS Label”, nadawany 
przez  Komisję  Europejską. Otrzymaliśmy także

od UE certyfikat Diploma Suplement Label. Wykształciliśmy już ponad 2000 
absolwentów na studiach prowadzonych wyłącznie w językach obcych.
   Na każdym wydziale Politechniki Łódzkiej powołany jest 
Koordynator ds. Osób Niepełnosprawnych, który spełnia funkcję 
wspierającą i pośredniczącą między władzami wydziału,  a BON 
i pomaga studentom niepełnosprawnym w załatwianiu bieżących 
spraw na danym wydziale.
   Politechnika Łódzka za swoją działalność otrzymała wiele 
nagród, m.in. „Lodołamacza 2013" dla najlepszej instytucji 
publicznej w  Polsce, wspierającej  osoby  niepełnosprawne.
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Filip Loba, Przewodniczący RSN PŁ

       Radę Studentów z Niepełnosprawnością Politechniki Łódzkiej tworzą 
studenci, którzy nie boją  się  swojej niepełnosprawności. Ludzie, którzy 
podejmują wiele wyzwań i wzajemnie się wspierają. Jako RSN regularnie 
się spotykamy i omawiamy ważne dla nas kwestie. Wspólnie organizujemy wiele 
przedsięwzięć mających na celu poprawę funkcjonowania studentów z niepełno-
sprawnością na uczelni. Staramy się również przygotowywać integrację studentów, by 
mogli się lepiej poznać m.in. przez wyjazdy integracyjne czy spotkania świąteczne. 
Aktywnie uczestniczymy w konferencjach i spotkaniach osób niepełnosprawnych 
organizowanych przez inne uczelnie. Staramy się, aby każdy czuł się u nas dobrze. 
Ciepło przyjmujemy nowych członków, ponieważ im więcej tym lepiej, a wspólnie 
możemy zdziałać więcej. Przyjdź, zobacz, dołącz, a z pewnością nie pożałujesz. 
Zapraszamy na naszą stronę internetową  www.rsn.p.lodz.pl i  funpage na fb.

Kontakt

B NO
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych PŁ

ul. Żeromskiego 116 (budynek A30)
90-924 Łódź

tel.: (42) 631 28 87
tel./fax: (42) 631 38 87

e-mail: bon@adm.p.lodz.pl
http://bon.p.lodz.pl/

Znajdziesz nas także na fb
czynne:
pn–pt 

8.00–15.00
oraz wybrane soboty zjazdowe

    Osoby zainteresowane spotkaniem z psychologiem lub doradcą zawodowym prosimy 
o zapisywanie się na wizytę telefonicznie lub mailowo.
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UDOGODNIENIA DLA OSÓB 
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ

• pomoc indywidualnego asystenta 
(dydaktycznego, transportowego)

• nowoczesne schodołazy

• większość budynków pozbawiona barier 
architektonicznych

• urządzenia wspierające edukacje, 
dostosowane do indywidualnych potrzeb 

Jakub, student Informatyki
   
  Cierpię na rdzeniowy zanik mięśni. Jednym 
z moich życiowych celów było uzyskanie 
wyższego wykształcenia oraz poszerzenie 
swoich zainteresowań. Wybrałem PŁ jako 
uczelnię, która odpowiadała mi pod względem 
dydaktyczno-architektonicznym.
  Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych poma-
gało mi rozwiązywać wiele pojawiających się 
problemów w trakcie studiów, a także dało 
możliwość wypożyczenia sprzętu specjalisty-
cznego (laptop) oraz skorzystania z opieki 
asystenta w trakcie zajęć. W wyniku wspólnych 
spotkań i wyjazdów integracyjnych między 
uczestnikami biura zrodziła się wręcz "rodzinna" 
atmosfera. Z takimi ludźmi warto pokonywać 
wszelkie bariery i spełniać swoje marzenia.

Z takimi 
ludźmi 
warto 

pokonywać 
wszelkie 
bariery

„
„

Biblioteka Główna PŁ
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• pomoc tłumacza języka migowego podczas 
zajęć i laboratoriów

• indywidualne lektoraty z języka angielskiego

• systemy FM wspomagające słyszenie

• uczelnia wyposażona w pętle indukcyjne 
wspomagające słyszenie u osób z dysfunkcją 
słuchu

       

     Pętla induktofoniczna jest urządzeniem współpracu-
jącym z indywidualnymi aparatami słuchowymi, które 
przekazują dźwięki bezpośrednio do uszu osób mających 
problemy ze  słyszeniem.

UDOGODNIENIA DLA OSÓB 
Z DYSFUNKCJĄ SŁUCHU

Kasia, studentka Inżynierii Bezpie-
czeństwa  Pracy

  Jestem studentką  3 roku studiów I 
stopnia. Korzystam z Biura ds. Osób 
Niepełnosprawnych, ponieważ jestem osobą 
niedosłyszącą i noszę aparaty słuchowe. Nie 
wyklucza mnie to jednak ze środowiska 
studenckiego, nie jestem gorsza od innych. 
  BON to świetne miejsce. Poznałam tam 
niesamowitych ludzi, z którymi się przyja-
źnię. Wyjeżdżamy wspólnie na wyjazdy 
integracyjne, które  zbliżają  nas   do siebie. 
    Pracownicy BON są życzliwi. Chętnie  
służą pomocą i wsparciem. Od dłuższego 
czasu korzystam z pomocy psychologicznej, 
która pomaga mi przezwyciężyć stres. 
Miałam również indywidualne zajęcia 
z  lektorem  angielskiego. 
   Lubię tam chodzić, nawet jeśli nie mam nic 
do załatwienia. Zawsze można pogadać 
i każdy Cię wysłucha. Polecam Wam BON - 
bo warto i może pomóc każdemu, kto tego 
potrzebuje.

„
„
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studenckiego, nie jestem gorsza od innych. 
  BON to świetne miejsce. Poznałam tam 
niesamowitych ludzi, z którymi się przyja-
źnię. Wyjeżdżamy wspólnie na wyjazdy 
integracyjne, które  zbliżają  nas   do siebie. 
    Pracownicy BON są życzliwi. Chętnie  
służą pomocą i wsparciem. Od dłuższego 
czasu korzystam z pomocy psychologicznej, 
która pomaga mi przezwyciężyć stres. 
Miałam również indywidualne zajęcia 
z  lektorem  angielskiego. 
   Lubię tam chodzić, nawet jeśli nie mam nic 
do załatwienia. Zawsze można pogadać 
i każdy Cię wysłucha. Polecam Wam BON - 
bo warto i może pomóc każdemu, kto tego 
potrzebuje.
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Staram się 
pozytywnie 

odbierać 
każdy 
dzień

UDOGODNIENIA DLA OSÓB 
ZE SCHORZENIAMI WZROKU

Mirek, student Logistyki

  Jestem absolwentem Matematyki Stoso-
wanej. Mam złożoną wadę wzroku, jaskrę, 
brak tęczówki (związany z tym światłwstręt), 
początki zaćmy, oczopląs i astygmatyzm. 
Mimo tego staram się pozytywnie odbierać 
każdy dzień.
    Studia rozpocząłem w roku 2005, gdy Biura 
jeszcze nie było. Obserwowałem więc jak 
powstaje i dostosowuje do potrzeb studentów 
z niepełnosprawnościami. Szkolenia organi- 
zowane przez Biuro nauczyły mnie m.in. jak 
negocjować z przyszłym pracodawcą. 
BONowska wypożyczalnia sprzętu również 
„stanęła” na wysokości zadania. Lupa 
elektroniczna oraz monookular to sprzęt 
zakupiony specjalnie dla moich potrzeb. W tej 
chwili jestem w trakcie dopełniania ostatnich 
formalności związanych z programem 
Erasmus+.

Compact+, lupa 
elektroniczna

„
„

• adaptacja materiałów edukacyjnych do wersji 
dostępnej dla osoby niewidomej 
i słabowidzącej

• odpowiednie pomoce dydaktyczne (taktylne, 
brajlowskie, cyfrowe)

• stanowiska komputerowe wyposażone 
w specjalistyczny sprzęt, dostępne 
w Bibliotece Głównej PŁ oraz BON PŁ

•  szkolenia z orientacji przestrzennej
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WSPARCIE DLA OSÓB CIERPIĄCYCH 
NA ZABURZENIA PSYCHICZNE

Rafał, student Chemii
    
   Studiuję na Politechnice Łódzkiej mimo 
zaburzenia psychicznego, jakim jest schizofrenia. 
Jest mi ciężko, ale mimo to dobrze sobie radze 
i potrafię pogodzić naukę z chorobą. Wspiera 
mnie w tym rodzina i BON PŁ. Biuro 
dało mi możliwość skorzystania z pomocy 
doradcy zawodowego, psychologa oraz szkoleń. 
Zachęcam wszystkich przyszłych studentów 
do tego by podjęli naukę i studiowali 
mimo barier, które  stwarza  to  zaburzenie.

„
„

• konsultacje ze specjalistami

• zmiana sposobu zaliczania zajęć czy form 
udziału w zajęciach

• wydłużenie czasu zaliczeń, egzaminów

• zwiększenie ilości dopuszczalnych 
nieobecności

Akademickie Centrum Zaufania Politechniki Łódzkiej zajmuje 
się pomocą studentom borykającym się z problemami natury 
psychicznej. Studenci i ich rodziny mogą skorzystać z fachowego 
psychologicznego wsparcia podczas spotkań indywidualnych. 
Organizowane są także zajęcia grupowe oraz treningi z zakresu 
technik uczenia się i technik relaksacji. Akademickie Centrum 
Zaufania PŁ zajmuje się również przeciwdziałaniem 
uzależnieniom na Uczelni oraz promocją zdrowego trybu życia.

Jest mi 
ciężko,

ale mimo to 
dobrze sobie 

radzę
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niepełnosprawny oraz nauczyłam się sztuki negocjacji i autoprezentacji. Dziś 
jestem zatrudniona i mogę śmiało stwierdzić, że przyczyniły się do tego 
między innymi właśnie te szkolenia. Ponadto dwa razy do roku BON 
organizował wyjazdy szkoleniowo-rehabilitacyjne. Był to nie tylko 
wypoczynek dla ciała i duszy, ale też okazja do zawarcia przyjaźni, 
które utrzymuję do dziś. Szczerze polecam wszystkim osobom niepełno-
sprawnym  studia  na  Politechnice  Łódzkiej.

  Jestem osobą niepełnosprawną, choruję na dystro-
fię mięśniową, która objawia się osłabieniem mięśni 
i kłopotami w poruszaniu się. Studia na Politechnice 
były możliwe tylko dzięki wsparciu innych osób 
i jednostek. Na samym początku studiów zgłosiłam się do 
BON i od razu otrzymałam wsparcie, bez którego 
nie mogłabym mieszkać w żadnym z akademików.  

   Specjalnie dla mnie zamontowano barierki przy schodach dzięki czemu 
mogłam samodzielnie wchodzić i wychodzić z akademika. Zapewniono 
mi także opiekę asystenta transportowego, który pomagał mi 
w dotarciu na zajęcia. W każdej chwili mogłam także skorzystać z pomocy 
psychologa, ale sama wizyta w BONie działała na mnie jak terapia. Spotkań 
z tak pozytywnymi osobami życzę każdemu. W ramach zajęć z wychowania 
fizycznego mogłam skorzystać z karnetu na basen. Była to dla mnie 
nie tylko rehabilitacja, ale też ogromna frajda. W wodzie nie mam żadnych 
ograniczeń, ponieważ moją największą pasją jest nurkowanie. Oprócz 
wspaniałych widoków pod wodą można doznać poczucia swobody 
i wolności. Jest to niesamowite, szczególnie dla osób mających problemy 
z poruszaniem się. Poza tym miałam możliwość skorzystania z wielu 
szkoleń i warsztatów, na których dowiedziałam się jak przygotować 
się do rozmowy kwalifikacyjnej, jakie mam prawa jako pracownik  

Julita,  absolwentka  Inżynierii  Środowiska Jeszcze więcej możliwości
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Wydział Technologii Materiałowych 
i Wzornictwa Tekstyliów (budynek A33)

Wydział Mechaniczny (budynek A22)

(budynek A30)

Jak do nas trafić

Filip Loba, Przewodniczący RSN PŁ

       Radę Studentów z Niepełnosprawnością Politechniki Łódzkiej tworzą 
studenci, którzy nie boją  się  swojej niepełnosprawności. Ludzie, którzy 
podejmują wiele wyzwań i wzajemnie się wspierają. Jako RSN regularnie 
się spotykamy i omawiamy ważne dla nas kwestie. Wspólnie organizujemy wiele 
przedsięwzięć mających na celu poprawę funkcjonowania studentów z niepełno-
sprawnością na uczelni. Staramy się również przygotowywać integrację studentów, by 
mogli się lepiej poznać m.in. przez wyjazdy integracyjne czy spotkania świąteczne. 
Aktywnie uczestniczymy w konferencjach i spotkaniach osób niepełnosprawnych 
organizowanych przez inne uczelnie. Staramy się, aby każdy czuł się u nas dobrze. 
Ciepło przyjmujemy nowych członków, ponieważ im więcej tym lepiej, a wspólnie 
możemy zdziałać więcej. Przyjdź, zobacz, dołącz, a z pewnością nie pożałujesz. 
Zapraszamy na naszą stronę internetową  www.rsn.p.lodz.pl i  funpage na fb.

Kontakt

B NO
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych PŁ

ul. Żeromskiego 116 (budynek A30)
90-924 Łódź

tel.: (42) 631 28 87
tel./fax: (42) 631 38 87

e-mail: bon@adm.p.lodz.pl
http://bon.p.lodz.pl/

Znajdziesz nas także na fb
czynne:
pn–pt 

8.00–15.00
oraz wybrane soboty zjazdowe

    Osoby zainteresowane spotkaniem z psychologiem lub doradcą zawodowym prosimy 
o zapisywanie się na wizytę telefonicznie lub mailowo.



Pozycja GPS
 
51° 45' 9,36'' N
19° 27' 5,04'' E

W
ólczańska

S
tefanow

skiego

Żerom
skiego

Żwirki

Radwańska

Wydział Technologii Materiałowych 
i Wzornictwa Tekstyliów (budynek A33)

Wydział Mechaniczny (budynek A22)

(budynek A30)

Jak do nas trafić

Filip Loba, Przewodniczący RSN PŁ

       Radę Studentów z Niepełnosprawnością Politechniki Łódzkiej tworzą 
studenci, którzy nie boją  się  swojej niepełnosprawności. Ludzie, którzy 
podejmują wiele wyzwań i wzajemnie się wspierają. Jako RSN regularnie 
się spotykamy i omawiamy ważne dla nas kwestie. Wspólnie organizujemy wiele 
przedsięwzięć mających na celu poprawę funkcjonowania studentów z niepełno-
sprawnością na uczelni. Staramy się również przygotowywać integrację studentów, by 
mogli się lepiej poznać m.in. przez wyjazdy integracyjne czy spotkania świąteczne. 
Aktywnie uczestniczymy w konferencjach i spotkaniach osób niepełnosprawnych 
organizowanych przez inne uczelnie. Staramy się, aby każdy czuł się u nas dobrze. 
Ciepło przyjmujemy nowych członków, ponieważ im więcej tym lepiej, a wspólnie 
możemy zdziałać więcej. Przyjdź, zobacz, dołącz, a z pewnością nie pożałujesz. 
Zapraszamy na naszą stronę internetową  www.rsn.p.lodz.pl i  funpage na fb.

Kontakt

B NO
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych PŁ

ul. Żeromskiego 116 (budynek A30)
90-924 Łódź

tel.: (42) 631 28 87
tel./fax: (42) 631 38 87

e-mail: bon@adm.p.lodz.pl
http://bon.p.lodz.pl/

Znajdziesz nas także na fb
czynne:
pn–pt 

8.00–15.00
oraz wybrane soboty zjazdowe

    Osoby zainteresowane spotkaniem z psychologiem lub doradcą zawodowym prosimy 
o zapisywanie się na wizytę telefonicznie lub mailowo.



dla studentów 
z niepełnosprawnościami


