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Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr R.Z.0211.7.2023 

 

 

 

PROCEDURA  

ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI 

W UNIWERSYTECIE PEDAGOGICZNYM  

IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ  

W KRAKOWIE 

 

 

Zakres procedury 

 

§ 1 

1. Uczelnia zapewnia wszystkim osobom, w tym osobom ze szczególnymi potrzebami, 

Dostępność swoich zasobów i usług oraz warunki do pełnego uczestnictwa w życiu 

Uczelni i społeczności akademickiej. 

2. Za zapewnianie Dostępności odpowiadają Jednostki Uczelni w ramach swoich 

kompetencji. 

3. Nadzór nad realizacją zadania, o którym mowa w ust. 1 sprawuje Koordynator 

ds. Dostępności (dalej Koordynator). 

4. Biuro ds Osób z Niepełnosprawnościami (dalej BON), współdziała z Koordynatorem 

ds. Dostępności w realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1. 

5. Rektor, na wniosek Koordynatora, powołuje Zespół ds. Wsparcia zadania, o którym 

mowa w ust. 1. 

 

Definicje 

 

§ 2 

Użyte w procedurze określenia oznaczają: 

1. Dostępność – właściwość środowiska fizycznego, transportu, informacji i komunikacji, 

technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych oraz innych urządzeń, 

przedmiotów i usług itp., jak również sposoby i organizacja używania ich, pozwalająca 

wszystkim osobom, a zwłaszcza Osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom 

z niepełnosprawnościami, na korzystanie z nich na zasadzie równości z innymi osobami. 

Dostępność jest podstawowym i koniecznym warunkiem prowadzenia przez wiele Osób 

ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, niezależnego życia 

i – na zasadzie równości z innymi osobami – pełnego uczestniczenia w życiu społecznym 

i gospodarczym. 

Dostępność jest zapewniana przede wszystkim dzięki uwzględnianiu Uniwersalnego 

projektowania. Drugorzędnym sposobem zapewniania Dostępności jest stosowanie 

Racjonalnych usprawnień, w tym Technologii wspomagających. 

2. Konwencja – Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym 

Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 z późn. zm.). 

3. Ustawa – Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240). 



    

„Uniwersytet Pedagogiczny Uczelnią równych szans” 
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 
www.up.krakow.pl 

str. 2 
 

4. Ustawa o języku migowym – Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym 

i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824 z późn. zm.). 

5. Ustawa o dostępności cyfrowej – Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności 

cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych 

(Dz. U. z  2019 r. poz. 848 z późn. zm.). 

6. Ustawa Prawo zamówień publicznych - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). 

7. Osoba ze szczególnymi potrzebami – osoba, o której mowa w art. 2 pkt. 3 Ustawy, 

tj. osoba, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu 

na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować 

dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach 

życia na zasadzie równości z innymi osobami. 

8. Uniwersalne projektowanie – uniwersalne projektowanie, o którym mowa w art. 2 

Konwencji, czyli projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki 

sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, 

bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. „Uniwersalne 

projektowanie” nie wyklucza pomocy technicznych dla szczególnych grup osób 

z niepełnosprawnościami, jeżeli jest to potrzebne. 

9. Racjonalne usprawnienie – racjonalne usprawnienie, o którym mowa w art. 2 

Konwencji, czyli konieczne i odpowiednie zmiany oraz dostosowania, nie nakładające 

nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, jeśli jest to potrzebne w konkretnym 

przypadku, w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami (osobom 

ze szczególnymi potrzebami) możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka 

i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości z innymi 

osobami. 

10. Dostęp alternatywny – udostępnienie środowiska fizycznego, transportu, informacji 

i komunikacji, technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych oraz innych 

urządzeń, przedmiotów (towarów) i usług itp. w inny sposób niż z uwzględnieniem 

Uniwersalnego projektowania lub zastosowaniem Racjonalnego usprawnienia. 

Zapewnienie Dostępu alternatywnego może polegać w szczególności na: 

a) zapewnieniu Osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby, 

b) zapewnieniu wsparcia technicznego, w tym z wykorzystaniem innowacyjnych 

technologii, 

c) wprowadzeniu takiej organizacji Uczelni, która umożliwi realizację potrzeb Osób 

ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym dla takich osób zakresie. 

11. Obiekty – budynki, przestrzeń publiczna, procedury ewakuacji, strony internetowe, 

aplikacje mobilne, dokumenty elektroniczne, procedury i metody komunikacji, procedury 

i metody informowania, dokumenty inne niż elektroniczne, technologie, transport, 

przedmioty przeznaczone do użytku przez osoby fizyczne, usługi (jak kształcenie, 

prowadzenie badań naukowych) oraz towary oferowane przez Uczelnię – które 

są konieczne dla prowadzenia przez Osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym osoby 

z niepełnosprawnościami, niezależnego życia i pełnego uczestniczenia w życiu 

społecznym i gospodarczym, w tym w życiu Uczelni i społeczności akademickiej. 

12. Dostępność architektoniczna – Dostępność odniesiona do Obiektów architektonicznych 

takich jak budynki, przestrzenie publiczne, procedury ewakuacyjne. Oznacza 

w szczególności możliwość skorzystania z Obiektów architektonicznych przez jak 
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najszerszą grupę osób w możliwie największym stopniu. Minimalne wymagania 

dotyczące Dostępności architektonicznej zostały określone w: Ustawie, ustawie z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) i ustawie 

dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2057) 

oraz – o ile zostanie przyjęty – Standardem dostępności architektonicznej. 

13. Dostępność cyfrowa – Dostępność odniesiona do Obiektów cyfrowych, które 

udostępniane są przez Uczelnię, jak np. strony internetowe. Oznacza w szczególności 

możliwość skorzystania z informacji cyfrowej przez jak najszerszą grupę osób 

w możliwie największym stopniu oraz zapewnienie Deklaracji dostępności. Minimalne 

wymagania dotyczące Dostępności cyfrowej zostały określone w: Ustawie o dostępności 

cyfrowej, w szczególności w Załączniku do tej Ustawy – Wytycznych dla dostępności 

treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1.) oraz – o ile zostanie przyjęty – Standardzie 

dostępności informacji i komunikacji. 

14. Dostępność informacyjno-komunikacyjna – Dostępność odniesiona do Obiektów 

informacyjno-komunikacyjnych takich jak procedury i metody komunikacji, procedury 

i metody informowania, technologie wspomagające wspierające komunikację, w tym 

słyszenie, informacja o zakresie działalności Uczelni w formach dostępnych, dokumenty 

inne niż elektroniczne. Oznacza w szczególności możliwość skorzystania z informacji 

i komunikowania się przez jak najszerszą grupę osób w możliwie największym stopniu. 

Minimalne wymagania dotyczące Dostępności informacyjno-komunikacyjnej zostały 

określone w: Ustawie o zapewnianiu dostępności, Ustawie o języku migowym oraz – 

o ile zostanie przyjęty Standardzie dostępności informacji I komunikacji. 

15. Jednostka Uczelni – jednostka organizacyjna Uczelni, o której mowa w § 39 Statutu 

Uczelni.  

16. Gospodarz Obiektu – Jednostka Uczelni, która jest odpowiedzialna za dany Obiekt. 

17. Użytkownik Obiektu – Jednostka Uczelni, która użytkuje dany Obiekt. 

18. Raport – raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 

o którym mowa w art. 11 Ustawy. 

19. Plan – plan działania na rzecz poprawy zapewniania Dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 Ustawy. 

20. Deklaracja dostępności – deklaracja dostępności, o której mowa w art. 10 Ustawy 

o dostępności cyfrowej. 

21. Technologie wspomagające (ang. assistive technologies) – specjalistyczne rozwiązania 

techniczne, sprzętowe lub programowe, które wspierają Osoby ze szczególnymi 

potrzebami, w tym osoby z niepełnosprawnościami. 

22. Zamówienie lub Zamówienie publiczne – każda umowa odpłatna zawierana między 

uczelnią jako zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem jest nabycie 

przez uczelnią jako zamawiającego od wybranego wykonawcy robót budowlanych, 

dostaw lub usług, która finansowana jest z udziałem środków publicznych. 

 

Uniwersalne projektowanie i Racjonalne usprawnienie a dostęp alternatywny 

 

§ 3 

1. Podstawowym, głównym i dominującym sposobem zapewniania Dostępności jest 

Uniwersalne projektowanie. 
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2. W przypadku zapewniania Dostępności nowych Obiektów (inwestycji itp.) jedynym 

sposobem zapewniania Dostępności jest Uniwersalne projektowanie. 

3. W przypadku Modernizacji, jeśli ze względów technicznych lub prawnych nie jest 

możliwe zastosowanie Uniwersalnego projektowania, możliwe jest zapewnienie 

Racjonalnych usprawnień lub Dostępu alternatywnego, pod warunkiem przedstawienia 

uzasadnienia w formie dokumentowej. 

 

Koordynacja Dostępności 

 

§ 4 

1. W Uczelni powołuje się Koordynatora ds. Dostępności. 

2. Zadania Koordynatora ds. Dostępności określone zostały w § 6 ust. 2 niniejszej 

procedury. 

3. Koordynator wspierany jest w realizacji swoich zadań przez Zespół, o którym mowa 

w § 1 ust. 5 niniejszej procedury. 

4. Realizację zadań z zakresu koordynacji Dostępności zapewnia Biuro ds. Osób 

z Niepełnosprawnościami (BON), które wspiera Jednostki Uczelni zobowiązane 

do zapewnienia Dostępności.  

5. Zadania BON z zakresu koordynacji Dostępności określa § 6 ust. 3 niniejszej procedury. 

6. Koordynator może wnioskować do Rektora o powołanie lub wyznaczenie specjalistów 

oraz ekspertów, w szczególności w obszarach Dostępności określonych w § 2 pkt. 12-14 

niniejszej procedury. 

 

Zasady zapewniania dostępności 

 

§ 5 

1. Gospodarz Obiektu odpowiada za zapewnienie jego Dostępności. 

2. Dodatkowo, za Dostępność Obiektu odpowiada także Jednostka Uczelni będąca 

dysponentem środków na jego realizację (w tym wybudowanie lub stworzenie itp.). 

3. BON koordynuje zapewnianie Dostępności w ramach Uczelni i wspiera Jednostki 

Uczelni w realizacji zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1. 

4. Jednostka Uczelni może wyznaczyć osoby odpowiedzialne za współpracę 

z Koordynatorem ds. Dostępności, w szczególności w obszarach Dostępności 

architektonicznej, Dostępności cyfrowej, Dostępności informacyjno-komunikacyjnej. 

5. Gospodarzem Obiektu jest: 

1) W ramach Dostępności architektonicznej: 

a) dla budynku –Administrator Obiektu – w porozumieniem z Użytkownikiem 

budynku. 

b) dla przestrzeni publicznej – Administrator Obiektu – zgodnie ze Standardem 

dostępności architektonicznej. 

c) w zakresie ewakuacji z budynku – Inspektor PPOŻ – w porozumieniu 

z Administratorem Obiektu. 

d) w zakresie ewakuacji z terenu Uczelni – Inspektor PPOŻ – w porozumieniu 

z Administratorem obiektu. 

2) W ramach Dostępności cyfrowej: 
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a) w zakresie formy strony internetowej – Dział Obsługi Informatycznej, zwany 

dalej DOI. 

b) w zakresie zamieszczenia Deklaracji dostępności strony internetowej – 

Jednostka Uczelni odpowiedzialna za treść tej strony internetowej. 

c) w zakresie aplikacji mobilnej, udostępnionej przez Uczelnię, w tym 

zapewnienia jej Deklaracji dostępności – Jednostka Uczelni odpowiedzialna 

za aplikację mobilną. 

d) w zakresie formy dokumentu elektronicznego – Jednostka Uczelni 

odpowiedzialna za publikowanie treści dokumentu na danej stronie. 

3) W ramach Dostępności informacyjno-komunikacyjnej: 

a) w zakresie komunikacji – Jednostka Uczelni odpowiedzialna 

za komunikację. 

b) w zakresie instalacji środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, 

w szczególności pętli indukcyjnych, których celem jest wspomaganie 

słyszenia – Gospodarz danego Obiektu w porozumieniu z Użytkownikiem 

lub Użytkownikami danego pomieszczenia lub budynku. 

c) W zakresie zapewnienia na stronie internetowej Uczelni informacji 

w formach dostępnych o zakresie jej działalności, o czym mowa w art. 6 pkt. 

3 lit. c Ustawy – Dział Promocji. 

d) W zakresie zapewnienia na stronie internetowej Uczelni informacji 

o środkach wspierających komunikowanie się, o których mowa w Ustawie 

o języku migowym, formie zgłaszania chęci skorzystania ze świadczenia 

usług tłumacza PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu 

językowo-migowego) i SKOGN (sposobów komunikowania się osób 

głuchoniewidomych) oraz sposobach realizacji Ustawy o języku migowym 

– Dział Promocji. 

4) Dla usługi – Jednostka Uczelni odpowiedzialna za daną usługę. 

5) Dla pozostałych Obiektów – Jednostka Uczelni odpowiedzialna za dany Obiekt. 

6. W przypadku planowanego, projektowanego lub realizowanego (budowanego 

lub tworzonego) Obiektu powyższe regulacje stosuje się odpowiednio dla każdego 

wymienionego etapu. 

 

Zadania jednostek Uczelni 

 

§ 6 

1. W związku z wdrażaniem Dostępności do zadań Jednostek Uczelni należą: 

1) Uwzględnianie potrzeb Osób ze szczególnymi potrzebami w planowanej 

i realizowanej działalności. 

2) Usuwanie barier i zapobieganie ich powstawaniu. 

3) Uwzględnianie Uniwersalnego projektowania w celu zapewnienia Dostępności, 

o ile to możliwe – z zastrzeżeniem § 3.  

4) W przypadku udzielania Zamówień publicznych: 

a) informowanie kontrahentów i partnerów, w tym na stronie Jednostki Uczelni, 

o obowiązkach w zakresie zapewniania Dostępności. 
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b) określanie w treści warunków Zamówienia warunków służących 

zapewnieniu Dostępności w zakresie tych Zamówień publicznych, chyba 

że nie jest to uzasadnione charakterem przedmiotu Zamówienia. 

c) zapewnienie Dostępności Zamówienia z uwzględnieniem Uniwersalnego 

projektowania, o ile jest to możliwe – z zastrzeżeniem § 3. 

5) W przypadku zlecania lub powierzania, na podstawie umowy, realizacji zadań 

publicznych finansowanych z udziałem środków publicznych – określanie w treści 

warunków zlecenia lub powierzenia warunków służących zapewnieniu dostępności 

w zakresie tych zadań, chyba że nie jest to uzasadnione charakterem przedmiotu 

zlecenia lub powierzenia. 

6) Ewidencjonowanie własnych Obiektów w bazie danych ewidencji prowadzonej 

przez BON – w tym na potrzeby przygotowania Raportu i Planu. 

7) Diagnoza Dostępności własnych Obiektów – we współpracy z BON 

i Koordynatorem – w tym na potrzeby przygotowania Raportu i Planu. 

8) Przygotowanie raportu cząstkowego odnośnie własnych Obiektów na potrzeby 

przygotowania Raportu – w porozumieniu z BON i Koordynatorem. 

9) Przygotowanie planu cząstkowego odnośnie własnych Obiektów na potrzeby 

przygotowania Planu – w porozumieniu z BON i Koordynatorem. 

10) Monitorowanie Dostępności w stosunku do własnych Obiektów – w porozumieniu 

z BON i Koordynatorem. 

11) Podejmowanie działań na podstawie zaobserwowanych lub zgłoszonych 

problemów dotyczących Dostępności. 

12) Zapewnianie komunikacji z Osobą ze szczególnymi potrzebami w formie żądanej 

przez tę osobę. 

13) Rozpatrywanie i realizacja wniosków o zapewnienie Dostępności. 

14) Odpowiadanie na skargi na brak Dostępności. 

15) Zapewnianie Dostępności w odpowiedzi na wnioski o zapewnienie Dostępności 

i skargi na brak Dostępności – nie dotyczy przypadków uzasadnionych 

wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie Dostępności w zakresie 

określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie 

utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych. 

2. W związku z wdrażaniem Dostępności do zadań Koordynatora ds. Dostępności należą 

w szczególności: 

1) Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych 

przez Uczelnię. 

2) Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy 

zapewniania Dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Uczelnię, 

zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 Ustawy. 

3) Monitorowanie działalności Uczelni w zakresie zapewniania dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami. 

3. W związku z wdrażaniem Dostępności do zadań BON należą: 

1) Koordynacja wszystkich działań w zakresie Dostępności, o której mowa 

w Ustawie. 

2) Wsparcie Osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług Uczelni. 

3) Zapewnienie narzędzi dla ewidencji Obiektów, jak baza danych ewidencji 

lub formularze ewidencji. 
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4) Przygotowanie Raportu na podstawie raportów cząstkowych przygotowanych 

przez Jednostki organizacyjne Uczelni (koordynacja przygotowania Raportu). 

5) Monitorowanie Dostępności. 

6) Przyjmowanie i reagowanie na zgłoszenia w ramach postępowania skargowego. 

7) Wsparcie Jednostek Uczelni w ich zadaniach z zakresu Dostępności, w tym 

dotyczących diagnozy, Raportu, Planu, monitoringu, wniosków i skarg. 

8) Koordynacja i prowadzenie działań informacyjnych dotyczących Dostępności oraz 

współdziałanie z Działem Promocji w tym zakresie. 

9) Koordynacja działań szkoleniowych dotyczących Dostępności. 

4. W związku z wdrażaniem Dostępności do zadań Działu Zamówień Publicznych należą: 

1) Zapewnienie Dostępności w zakresie systemu Zamówień publicznych w Uczelni: 

a) Monitorowanie zapewniania realizacji wymogów art. 100 Ustawy Prawo 

zamówień publicznych, to jest uwzględnienia w opisie przedmiotu 

Zamówienia wymagań w zakresie Dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami oraz projektowania z przeznaczeniem 

dla wszystkich użytkowników w przypadku Zamówień przeznaczonych 

do użytku osób fizycznych, w tym pracowników, chyba że nie jest 

to uzasadnione charakterem przedmiotu Zamówienia. 

b) Uwzględnienie wymogów art. 4 ust. 3 Ustawy, czyli określenie w treści 

umowy warunków służących zapewnieniu Dostępności Osobom 

ze szczególnymi potrzebami w zakresie tych Zamówień publicznych. 

c) Uwzględnienie wymogów art. 4 ust. 4 Ustawy, czyli zapewnienie 

Dostępności w ramach umowy, o której mowa w pkt. b, z uwzględnieniem 

Uniwersalnego projektowania, o ile to możliwe – z zastrzeżeniem § 3. 

d) Uwzględnienie wymogów dotyczących Dostępności zawartych w niniejszej 

procedurze, w szczególności uwzględnienie – o ile zostaną przyjęte – 

Standardów Dostępności, publikowanych na stronie BON-u. 

e) Uwzględnienie we wzorze wniosku zakupowego odniesienia się 

do obowiązków w zakresie zapewniania Dostępności. 

f) Uwzględnienie we wzorach umów obowiązków w zakresie zapewniania 

Dostępności. 

g) Informowanie kontrahentów i partnerów, w tym na stronie Działu Zamówień 

Publicznych i Umów, o obowiązkach w zakresie zapewniania Dostępności. 

h) Dokonywanie przeglądu rodzajów Zamówień pod kątem Dostępności 

oraz przygotowanie wytycznych dotyczących warunków Dostępności dla 

najczęściej stosowanych rodzajów Zamówień publicznych i ich aktualizacja 

– w porozumieniu z BON. 

i) Udział w szkoleniach dotyczących Dostępności koordynowanych przez 

BON. 

2) Zapewnienie Dostępności w zakresie poszczególnych Zamówień: 

a) Współpraca z Jednostką Uczelni realizującą Zamówienie w zakresie 

uwzględniania Dostępności w opisie przedmiotu Zamówienia lub warunkach 

Zamówienia. 

b) Konsultowanie z BON szczególnych przypadków Zamówień, 

skomplikowanych, złożonych pod kątem Dostępności. 

c) Określanie w treści umów warunków służących zapewnieniu Dostępności. 



    

„Uniwersytet Pedagogiczny Uczelnią równych szans” 
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków 
www.up.krakow.pl 

str. 8 
 

W przypadku zlecania lub powierzania, na podstawie umowy, realizacji zadań 

publicznych finansowanych z udziałem środków publicznych – powyższe zapisy stosuje 

się odpowiednio. 

5. Do zadań Audytora Wewnętrznego należą w szczególności: 

1) Włączenie do przedmiotu audytu wewnętrznego zagadnień związanych z realizacją 

zadań Uczelni i jednostek Uczelni w zakresie zapewniania Dostępności, w tym 

włączenie Dostępności w roczny plan audytu. 

2) Przedstawianie rekomendacji i wniosków mających na celu usprawnienie 

funkcjonowania Uczelni w zakresie zapewniania Dostępności. 

 

Realizacja Inwestycji i Modernizacji 

 

§ 7 

1. Uczelnia zapewnia Dostępność wszystkich realizowanych Inwestycji i Modernizacji. 

2. Zasady dotyczące Dostępności Inwestycji i Modernizacji określa Procedura Dostępności 

Inwestycji wprowadzona odrębnym zarządzeniem. 

 

Ewidencja Obiektów 

 

§ 8 

1. Ewidencja Obiektów służy zarządzaniu Dostępnością i koordynacji wdrażania 

Dostępności przez Jednostki Uczelni i BON, w szczególności w związku 

z przygotowywaniem Raportu, przygotowywaniem wdrażaniem i aktualizowaniem 

Planu, przygotowaniem i aktualizowaniem Deklaracji dostępności oraz monitorowaniem 

Dostępności. 

2. BON zapewnia narzędzia ewidencji Obiektów jak baza danych ewidencji lub formularze 

ewidencyjne. 

3. Gospodarz Obiektu ewidencjonuje wszystkie Obiekty, dla których jest Gospodarzem 

Obiektu, we współpracy z BON. 

4. Ewidencja Obiektów zawiera rejestr Obiektów wraz z: 

1) Stanem Dostępności każdego Obiektu przez wskazanie sposobu zapewniania 

Dostępności (Uniwersalne projektowanie, Racjonalne Usprawnienie) lub 

stosowanie Dostępu alternatywnego lub wskazuje brak zapewnienia Dostępności. 

Stan Dostępności określa się, w szczególności, w ramach diagnozy Dostępności 

Obiektów, o której mowa w § 9. 

2) Analizą uzasadniającą każdy przypadek stosowania Dostępu alternatywnego 

oraz braku zapewnienia Dostępności, wprowadzaną, w szczególności, w ramach 

opracowywania lub aktualizacji Raportu, o którym mowa w § 10. 

3) Wszystkimi elementami Obiektu, które wymagają poprawy pod kątem 

Dostępności. 

4) Planem działania na rzecz poprawy zapewniania Dostępności każdego Obiektu. 

Plan działania na rzecz poprawy zapewniania Dostępności określa się, 

w szczególności, w ramach opracowywania lub aktualizacji Planu, o którym mowa 

w § 11, oraz planowania inwestycji i Modernizacji Obiektów. 

5) Informacją, czy dany Obiekt jest obecnie wykorzystywany. 
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5. BON na wniosek Gospodarza Obiektu wprowadza ten Obiekt do ewidencji Obiektów: 

1) Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od oddania do użytkowania 

lub wdrożenia nowego Obiektu. 

2) Niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od wejścia w życie niniejszego 

Zarządzenia – w przypadku istniejącego Obiektu, który nie został wcześniej 

wprowadzony do ewidencji. 

 

Diagnoza Dostępności Obiektów 

 

§ 9 

1. Diagnoza Dostępności dotyczy następujących Obiektów: budynki, strony internetowe 

i aplikacje mobilne. 

2. BON zapewnia wytyczne i formularze dla diagnozy Dostępności dla poszczególnych 

typów Obiektów: budynków, stron internetowych i (jeśli dotyczy) aplikacji mobilnych. 

3. Gospodarz Obiektu ocenia i diagnozuje Dostępność wszystkich Obiektów, dla których 

jest Gospodarzem Obiektu, we współpracy z BON. 

4. Dla każdego Obiektu Gospodarz Obiektu wskazuje sposoby zapewniania Dostępności 

(Uniwersalne projektowanie, Racjonalne Usprawnienie) lub stosowanie Dostępu 

alternatywnego lub wskazuje brak zapewnienia Dostępności. 

5. Gospodarz Obiektu, w przypadku stosowania Dostępu alternatywnego lub braku 

zapewnienia Dostępności, uwzględnia w diagnozie analizę uzasadniającą brak 

zapewnienia Dostępności. Może także wskazać także przyszły sposób zapewnienia 

Dostępności oraz termin tego zapewnienia. 

6. Gospodarz Obiektu uwzględnia wyniki diagnozy, w tym informacje, o których mowa 

w ust. 4 i 5, w ewidencji Obiektów. 

7. Wyniki diagnozy przedkładane są przez Gospodarza Obiektu do wiadomości BON. 

8. Gospodarz Obiektu przeprowadza diagnozę Dostępności: 

1) W terminie 4 miesięcy przed datą przygotowania Raportu. 

2) Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od oddania do użytkowania 

lub wdrożenia nowego Obiektu. 

3) W terminach innych niż wskazane w ppkt. 1 i 2 - ustalonych przez Rektora. 

9. Gospodarz Obiektu aktualizuje diagnozę Dostępności w momencie zmiany, 

która wpływa na stan Dostępności danego Obiektu. 

 

Przygotowanie Raportu 

 

§ 10 

1. BON przygotowuje Raport na podstawie raportów cząstkowych przygotowanych 

przez Jednostki Uczelni. 

2. BON zapewnia wytyczne i formularze dla raportów cząstkowych. 

3. Jednostka Uczelni przygotowuje raport cząstkowy dotyczący wszystkich Obiektów 

w ramach Dostępności architektonicznej, Dostępności cyfrowej i Dostępności 

informacyjno-komunikacyjnej, dla których jest Gospodarzem Obiektu, na podstawie 

diagnozy Dostępności Obiektów. 
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4. Każdy przypadek stosowania Dostępu alternatywnego oraz braku zapewnienia 

Dostępności wymaga uwzględnienia w raporcie cząstkowym analizy uzasadniającej 

stosowanie Dostępu alternatywnego lub brak zapewnienia Dostępności 

– z uwzględnieniem ust. 3. 

5. Jednostka Uczelni uwzględnia informacje, o których mowa w ust. 4, w Ewidencji 

Obiektów. 

6. Koordynator do spraw dostępności zatwierdza raport. 

7. Raporty przygotowuje się co 4 lata w terminie do 31 marca danego roku kalendarzowego, 

począwszy od pierwszego Raportu przygotowanego do 31 marca 2021 r. Rektor może 

ustalić obowiązek przygotowania dodatkowego Raportu w innym terminie. 

8. Jednostka Uczelni zobowiązana jest przygotować raport cząstkowy w terminie 

3 miesięcy przed datą przygotowania Raportu.  

 

Przygotowanie Planu 

 

§ 11 

1. Koordynator ds. dostępności przygotowuje Plan na podstawie planów cząstkowych 

przygotowanych przez Jednostki Uczelni. 

2. Plan uwzględnia także planowane zmiany organizacyjne oraz działania informacyjne 

i szkoleniowe. 

3. BON, w uzgodnieniu z Koordynatorem, zapewnia wytyczne i formularze dla planów 

cząstkowych. 

4. Jednostka Uczelni przygotowuje plan cząstkowy dotyczący wszystkich Obiektów, 

dla których jest Gospodarzem Obiektu i dla których stwierdzono stosowanie Dostępu 

alternatywnego lub brak zapewniania Dostępności. Jednostka Uczelni może ująć w planie 

cząstkowym także Obiekty, dla których stwierdzono stosowanie Racjonalnego 

usprawnienia, celem uwzględnienia Uniwersalnego projektowania. 

5. Każdy przypadek stosowania Dostępu alternatywnego lub braku zapewnienia 

Dostępności wymaga określenia w planie cząstkowym zapewnienia dla niego 

Dostępności przez wskazanie: 

1) Sposobu zapewnienia Dostępności: Uniwersalnego projektowania 

lub Racjonalnego usprawnienia. 

2) Rozwiązania technicznego lub organizacyjnego zapewniającego Dostępność. 

3) Daty zapewnienia Dostępności. 

4) Budżetu na zapewnienie Dostępności. 

6. Jednostka Uczelni zapewnia Dostępność w planie cząstkowym, o ile jest to możliwe, 

z uwzględnieniem Uniwersalnego projektowania. 

7. Jednostka Uczelni uwzględnia informacje, o których mowa w ust. 5 i 6, w Ewidencji 

Obiektów. 

8. Pierwszy Plan przygotowuje się w terminie 1 roku od wejścia w życie niniejszej 

Procedury. Plan obejmuje okres minimum 5-letni. 

9. Kolejny Plan przygotowuje się w terminie 6 miesięcy przed okresem wygaśnięcia 

obowiązującego Planu. Rektor może ustalić wcześniejszy termin przygotowania 

kolejnego Planu. 

10. Plan aktualizuje się w terminie 6 miesięcy po przygotowaniu kolejnego Raportu. Rektor 

może ustalić wcześniejszy lub dodatkowy termin aktualizacji Planu. 
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11. Jednostka Uczelni zobowiązana jest przygotować plan cząstkowy lub jego aktualizację 

w terminie 3 miesięcy przed datą odpowiednio przygotowania Planu lub jego aktualizacji. 

12. Rektor zatwierdza Plan i odpowiednio jego aktualizację. 

 

Ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami 

 

§ 12 

1. Uczelnia zapewnia ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami. 

2. Zasady ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami określa Procedura wprowadzona 

odrębnym zarządzeniem. 

 

Deklaracja dostępności 

 

§ 13 

1. BON zapewnia wytyczne i formularze dla Deklaracji dostępności. 

2. BON przygotowuje i aktualizuje Deklaracje dostępności na podstawie danych 

przekazanych przez Jednostki Uczelni. 

3. Deklaracja jest udostępniana przez DOI. 

4. Deklaracja dostępności zawiera wszystkie obligatoryjne element, zgodnie z Ustawą 

o dostępności cyfrowej. 

5. Dział Promocji udostępnia treść elementów deklaracji dostępności, które są niezależne 

od Gospodarza strony internetowej lub aplikacji mobilnej, to jest: 

1) Dane teleadresowe siedziby Uczelni. 

2) Dane podmiotu odpowiedzialnego za realizację spraw w zakresie Dostępności 

cyfrowej na Uczelni. 

3) Informację o Dostępności architektonicznej budynków Uczelni i przestrzeni 

publicznych Uczelni, o ile taka informacja została wprowadzona do ewidencji 

Obiektów. 

4) Informację o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków 

komunikacji elektronicznej wraz z informacją o metodach umożliwiających 

skorzystanie z tej funkcji (jeśli Jednostka Uczelni samodzielnie nie zapewnia tej 

usługi). 

5) Informację o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku 

Dostępności cyfrowej. 

6) Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich. 

6. Koordynator ds. dostępności zatwierdza Deklarację dostępności oraz jej aktualizację. 

7. Po zatwierdzeniu Deklaracji przez Koordynatora, DOI niezwłocznie publikuje 

Deklarację dostępności oraz jej aktualizację na stronie internetowej Uczelni. 

8. BON w uzgodnieniu z DOI dokonuje przeglądu i aktualizacji Deklaracji w terminie 

do 31 marca każdego roku.  

9. Link do Deklaracji dostępności musi zostać zamieszczony w miejscu stale wyświetlanym 

na wszystkich podstronach strony internetowej. 
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Postępowanie skargowe 

 

§ 14 

1. Każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo 

poinformować Uczelnię o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-

komunikacyjnej.  

2. Zgłoszenie składa się w formie dokumentowej . Zgłoszenie może być złożone również 

w formie ustnej. Przyjęcie zgłoszenia w formie ustnej jest dokumentowane w formie 

protokołu sporządzonego przez pracownika jednostki przyjmującego zgłoszenie. 

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2, należy złożyć do Gospodarza Obiektu. Zgłoszenie 

złożone do innej jednostki, jest przekazywane do Gospodarza Obiektu. 

4. Gospodarz Obiektu rozstrzyga w sprawie zgłoszenia, w porozumieniu z BON. 

Koordynator zatwierdza rozstrzygnięcie w imieniu Uczelni. 

5. Gospodarz Obiektu informuje zgłaszającego o rozstrzygnięciu. 

6. Jeśli rozstrzygnięcie uznaje zasadność zgłoszenia, to Gospodarz Obiektu zapewnia 

Dostępność w terminie uzgodnionym w rozstrzygnięciu. 

7. Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu 

interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności 

architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej „wnioskiem 

o zapewnienie dostępności”. 

8. Wniosek o zapewnienie dostępności musi zawierać: 

1) dane kontaktowe wnioskodawcy; 

2) wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie 

architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym; 

3) wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą; 

4) wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy. 

9. Zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie 

dostępności, następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni 

od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności. 

10. Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie 

dostępności, nie jest możliwe w terminie, o którym mowa w ust. 9, Uczelnia niezwłocznie 

powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin 

zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku 

o zapewnienie dostępności. 

11. W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie 

dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności 

jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub 

prawnych, Uczelnia niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości 

zapewnienia dostępności, co nie zwalnia Uczelni z obowiązku zapewnienia dostępu 

alternatywnego. 

12. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 11, Uczelnia uzasadnia swoje stanowisko, 

w szczególności wskazuje okoliczności uniemożliwiające zapewnienie dostępności 

w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności. 

13. W postępowaniu w przedmiocie wniosku o zapewnienie dostępności nie stosuje się 

przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, 

z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń, sposobu 
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obliczania terminów, uzupełniania braków formalnych i przekazywania wniosku zgodnie 

z właściwością. 

14. W przypadku gdy Uczelnia nie zapewniła wnioskodawcy dostępności, wnioskodawcy 

służy prawo złożenia skargi na brak dostępności, zwanej dalej „skargą”. 

15. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie określonym w Ustawie.  

16. Każdy ma prawo wystąpić do Uczelni z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej 

wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, 

lub aplikacji mobilnej. 

17. Żądanie, o którym mowa w ust. 16, musi zawierać: 

1) dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem; 

2) wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony 

internetowej, lub aplikacji mobilnej Uczelni, które mają być dostępne cyfrowo; 

3) wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem; 

4) wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy. 

18. Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu 

strony internetowej, lub aplikacji mobilnej następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie 

później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. 

19. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej 

lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej nie może nastąpić w terminie, 

o którym mowa w ust. 18, Uczelnia niezwłocznie powiadamia osobę występującą 

z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność 

cyfrową wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony 

internetowej, lub aplikacji mobilnej, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia 

wystąpienia z żądaniem. 

20. Uczelnia odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej 

lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności 

lub wiarygodności przekazywanych informacji. 

21. W przypadku, gdy Uczelnia nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu 

strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia 

się osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia 

dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu 

do tego elementu. 

22. W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji 

mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, 

wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego 

sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do 

Uczelni skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, 

aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. 

23. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności 

cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub 

aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – 

Kodeks postępowania administracyjnego . 
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Postępowanie w sprawach nieuregulowanych 

 

§ 15 

W przypadku wystąpienia spraw dotyczących Dostępności, a nieuregulowanych w niniejszej 

procedurze, rozstrzyga Koordynator ds. Dostępności. 

 

 


