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Husinka , dnia 11 lutego 2021 r. 

 

Państwowa Szkoła Wyższa 

im. Papieża Jana Pawła II 

w Białej Podlaskiej 

 

 

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej od początku 

funkcjonowania tj. od 2000 r., prowadziła działalność naukową ukierunkowaną na szeroko rozumianą 

problematykę osób z niepełnosprawnością. Przez wiele lat była jedną z nielicznych uczelni 

zawodowych w kraju podejmującą w tak szerokim zakresie problematykę osób                                                     

z niepełnosprawnością. Niewątpliwie wpływ na to miała kadra akademicka, która należy do pionierów 

w zakresie badań związanych z sytuacją społeczno-ekonomiczną oraz problematyką czasu wolnego tej 

grupy społecznej. Wyniki prowadzonych badań w znaczący sposób przyczyniły się do 

zidentyfikowania determinantów aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych zamieszkałych na 

obszarach wiejskich, a także do zdefiniowania skutecznych rozwiązań nakierowanych na integrację 

społeczną, aktywizację zawodową oraz aktywność turystyczno-rekreacyjną osób                                                

z niepełnosprawnością. Efektami prowadzonych prac badawczych były również liczne publikacje. 

Raporty z badań, monografie i artykuły dostarczyły wiedzy instytucjom publicznym, organizacjom 

pozarządowym, jednostkom samorządu terytorialnego, branży turystycznej. Istotnie przełożyło się to 

na wzrost wiedzy i świadomości, mających w dalszych latach wpływ na formułowane rekomendacji                       

i zaleceń związanych z aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnością, pełniejszego ich 

włączenia we wszystkie obszary aktywności życiowej, w tym organizacji imprez turystycznych i zajęć 

rekreacyjnych. 

Dzięki wieloletniej współpracy z osobami z niepełnosprawnością uczelnia uzyskała nie tylko 

wiedzę i kompetencje, ale stała się dla środowiska ON oraz decydentów, wiodącym partnerem w 

zakresie badań nad aktywnością osób niepełnosprawnych. Do najważniejszych przedsięwzięć 
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badawczych należy zaliczyć projekty ogólnopolskie współfinansowane przez organizacje krajowe oraz 

ze środków europejskich: 

1. „Społeczne uwarunkowania udziału w turystyce i rekreacji ruchowej osób niepełnosprawnych 

z terenów wschodniej Polski” (2007) - projekt finansowany przez Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W wyniku badań powstało 5 raportów 

charakteryzujących czynniki determinujące aktywność turystyczną i rekreacyjną                                             

w województwie lubelski, podlaskim i podkarpackim oraz bariery ich uczestnictwa. 

2. „Determinanty Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych zamieszkujących                             

na obszarach wiejskich” (2012) – projekt finansowany i współrealizowany przez Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z którego powstało 10 raportów, 

przedstawiających wyniki dotyczące m.in. osobowych i środowiskowych aspektów 

aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych zamieszkujących obszary wiejskie; 

zwrócono uwagę rolę samorządu terytorialnego na instytucjonalne aspekty aktywności 

zawodowej osób niepełnosprawnych zamieszkujących obszary wielskie itp. 

3. „Wybrane Aspekty Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych z obszarów wiejskich” 

(2009) projekt finansowany i współrealizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, z którego postała monografia podnosząca tematykę wspomagania 

aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. 

4.  „Determinanty Aktywności Zawodowej osób niepełnosprawnych zamieszkujących                             

na obszarach wiejskich województwa lubelskiego” (2012) – projekt finansowany w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Osiągnięcia badawcze zostały wielokrotnie ocenione 

przez ekspertów unijnych, którzy przyznali środki unijne na kolejne innowacyjne projekty, 

których głównym beneficjentem są osoby niepełnosprawne. 

Ponadto, rezultatem wymienionych powyżej projektów, jak również szeregu innych 

przedsięwzięć badawczych, była organizacja kilkunastu konferencji naukowych i popularno-

naukowych, stworzenie ważnego zaplecza naukowo-badawczego z najwyższej klasy ekspertami, 

zapewniającymi najnowszą wiedzę, ogromne doświadczenie, prowadzenie prac badawczych we 

współpracy z polskimi i zagranicznym jednostkami zajmującymi się badaniem nad osobami 

niepełnosprawnymi. 
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Fundacja „Nadbużański Uniwersytet Ludowy”, której celem jest m.in. kultywowanie, 

rozwijanie i promowanie dziedzictwa kulturowego regionu poprzez podejmowanie inicjatyw 

społecznych - w tym rozwój turystyki kulturowej, rozwijanie współpracy międzynarodowej                                

w obszarze kultury oraz rozbudzanie świadomości międzykulturowej - podjęła w 2013 r. współpracę    

z Państwową Szkołą Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. W jej zakres wchodziła 

edukacja kulturowa, organizacja szkoleń, imprez turystycznych i seminariów oraz festynów. Jednym           

z głównych motywów nawiązania współpracy było wykorzystanie opartej na wieloletnich badaniach 

naukowych wiedzy i doświadczenia pracowników Uczelni, które dotyczyły problematyki aktywności 

wolnoczasowej osób z niepełnosprawnością. Efektem współpracy było również powołanie na 

Przewodniczącego Rady Fundacji dr. Jarosława Żbikowskiego, nauczyciela akademickiego, który od 

lat prowadzi i kieruje badaniami związanymi sytuacją osób niepełnosprawnych. Można zatem 

stwierdzić, że zespół badaczy pracujących na co dzień w PSW w Białej Podlaskiej miał wpływ na 

sformułowanie niektórych kierunków działań podejmowanych przez Fundację. 

 

Z poważaniem, 

                                                                                                    P R E Z E S 

 

                                                                                                   Bożenna Pawlina-Maksymiuk 

 

 

 








