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Zgodnie z art. 24 ust 5 Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2012 r., poz. 1169) Państwa-Strony zobowiązują się do zapewniania osobom z
niepełnosprawnościami

dostępu

do

powszechnego

szkolnictwa

wyższego,

bez

dyskryminacji i na zasadzie równości z innymi osobami.
W tym kontekście należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 184 ust. 5 ustawy z
dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365, ze zm.
dalej jako ustawa o szkolnictwie wyższym) studentowi, który po ukończeniu jednego
kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługuje pomoc
materialna m. in. w postaci stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.
Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje skargi, z których wynika, że regulacja
ta nie uwzględnia przypadków powstania niepełnosprawności w trakcie albo po
skończeniu studiów. Studenci bądź absolwenci w takiej sytuacji życiowej stają przed
nowymi wyzwaniami wynikającymi z niepełnosprawności. Zdarza się, że z tego
powodu osoby te nie są w stanie wykonywać wyuczonego zawodu i dla dalszej swojej
aktywności muszą zdobyć kolejne kwalifikacje. Studentom w takiej sytuacji nie
przysługuje stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, mimo iż nie korzystały
z niego na pierwszym kierunku studiów. Należy przy tym zauważyć, że w
obowiązującym stanie prawnym studia na drugim kierunku są płatne.
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W celu wsparcia osób, które stały się osobami z niepełnosprawnością, bardzo
ważne okazuje się udzielenie im pomocy, aby mogły się przekwalifikować. Umożliwi
im to dalszy rozwój zawodowy i pozwoli na pełnienie określonych ról społecznych. W
związku z tym, rozsądne wydaje się przyznanie takim osobom prawa do pobierania
stypendium specjalnego

dla

osób

niepełnosprawnych.

Za takim rozwiązaniem

przemawia także wyrażona w art. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej zasada
sprawiedliwości społecznej.
Podsumowując, w mojej ocenie ustawa o szkolnictwie wyższym powinna
przewidywać
z

możliwość

niepełnosprawnościami

pobierania
studiujące

stypendium
na

drugim

specjalnego
kierunku

w

przez
sytuacji,

osoby
gdy

niepełnosprawność nastąpi w trakcie trwania studiów lub po ich zakończeniu.
W związku powyższym, na podstawie art. 13 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15
lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001, Nr 14, poz.147 ze zm.),
zwracam się do Pani Minister z uprzejmą prośbą o ustosunkowanie się do
przedstawionych kwestii.

