
ZARZĄDZNENIE Nr 106/2021 

REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA 

z dnia 9 listopada 2021 r. 

w sprawie dostępności cyfrowej Politechniki Rzeszowskiej im Ignacego 

Łukasiewicza. 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) oraz w związku z ustawą z 

dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami (Dz. U. z 2020 poz. 1062 z późn. zm.) zarządzam, co następuje. 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Zarządzenie określa zasady zapewniania dostępności cyfrowej Politechniki 

Rzeszowskiej im Ignacego Łukasiewicza (dalej jako: „Uczelnia”) zgodnie z 

ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami (dalej jako: „Ustawa”). 

2. Za działania na rzecz zapewniania dostępności cyfrowej Uczelni odpowiadają 

Jednostki organizacyjne Uczelni (dalej jako: „Jednostka organizacyjna”), 

które wytwarzają, zarządzają lub są odpowiedzialne za zasoby cyfrowe. 

3. Koordynator do spraw dostępności (dalej jako: „Koordynator”) jest 

odpowiedzialny za koordynowanie działań na rzecz zapewniania dostępności 

Uczelni oraz wsparcie merytoryczne Jednostek organizacyjnych w realizacji 

tego zadania. 

4. Zobowiązuje się wszystkie Jednostki organizacyjne do zapewniania, we 

współpracy z Koordynatorem, dostępności zasobów cyfrowych zgodnie z 

postanowieniami niniejszego zarządzenia. 

§ 2 

Definicje 

Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają: 



1) dostępność cyfrowa – dostępność odniesiona do zasobów cyfrowych; 

oznacza w szczególności możliwość skorzystania z informacji cyfrowej Uczelni 

przez jak najszerszą grupę osób w możliwie największym stopniu, co najmniej 

w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 

pkt 2 Ustawy, będącą wynikiem uwzględnienia uniwersalnego projektowania 

albo zastosowania racjonalnego usprawnienia; 

2) uniwersalne projektowanie - uniwersalne projektowanie, o którym mowa w 

art. 2 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym 

Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. 2012 r. poz. 1169 oraz 2018 r. poz. 

1217, dalej jako: „Konwencja”); oznacza 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; 

3) racjonalne usprawnienie - racjonalne usprawnienie, o którym mowa w art. 2 

Konwencji; oznacza konieczne i odpowiednie zmiany i dostosowania, nie 

nakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, jeśli jest to 

potrzebne w konkretnym przypadku, w celu zapewnienia osobom z 

niepełnosprawnościami możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka i 

podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości z innymi 

osobami; 

4) zasób cyfrowy – strona internetowa, aplikacja mobilna, dokument cyfrowy; 

5) strona internetowa (ang. webpage) – zbiór uporządkowanych logicznie, 

połączonych ze sobą przez nawigację oraz linki, elementów prezentowanych 

za pomocą przeglądarki internetowej pod jednolitym adresem elektronicznym; 

zarówno pojedyncza strona internetowa, jak i serwis internetowy złożony z 

wielu stron internetowych, czyli witryna internetowa, potocznie określane są 

jako „strona internetowa”, ta definicja ogranicza stosowanie terminu „strona 

internetowa” tylko do zasobu uzyskanego z pojedynczego identyfikatora URI, 

a więc do jednej, pojedynczej samodzielnej strony internetowej albo jednej, 

pojedynczej strony w witrynie internetowej złożonej z wielu stron 

internetowych; 



6) serwis internetowy, witryna internetowa (ang. website) - grupa 

powiązanych ze sobą, w celu zwiększenia funkcjonalności, stron 

internetowych i innych dokumentów udostępnianych w internecie z jednego 

adresu domenowego za pośrednictwem usługi WWW; 

7) identyfikator URI - ujednolicony identyfikator zasobu (ang. Uniform Resource 

Identifier) - internetowy standard umożliwiający łatwą identyfikację zasobu w 

sieci - niepowtarzalny identyfikator zasobu dostępnego za pośrednictwem 

internetu; 

8) aplikacja mobilna – publicznie dostępne oprogramowanie z interfejsem 

dotykowym zaprojektowane do wykorzystania na przenośnych urządzeniach 

elektronicznych, z wyłączeniem aplikacji przeznaczonych do użytku na 

przenośnych komputerach osobistych; 

9) dokument cyfrowy – dokument w postaci cyfrowej; stanowiący odrębną 

całość znaczeniową zbiór danych uporządkowanych w określonej strukturze 

wewnętrznej zapisywany, przechowywany, odczytywany i przesyłany w 

postaci cyfrowej; 

10) Uczelnia - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza; 

11) Koordynator – koordynator do spraw dostępności Uczelni; 

12) Jednostka organizacyjna – jednostka organizacyjna Uczelni; 

13) Administrator dostępności cyfrowej – wyznaczona przez kierownika 

Jednostki organizacyjnej osoba odpowiedzialna za koordynowanie działań na 

rzecz zapewniania dostępności cyfrowej w ramach Jednostki organizacyjnej. 

§ 3 

Koordynacja dostępności 

Koordynator koordynuje i udziela wsparcia merytorycznego pracownikom Uczelni 

w zakresie działań na rzecz zapewniania dostępności cyfrowej, w szczególności: 

1) udostępnia pod adresem https://dostepnosc.prz.edu.pl/dostepnosc-cyfrowa 

wymogi, wytyczne, materiały informacyjne, materiały pomocnicze, dobre 

praktyki, narzędzia zapewniania dostępności cyfrowej; 

2) wspiera/współpracuje z wyznaczonymi Administratorami dostępności cyfrowej 

Jednostek organizacyjnych; 

https://dostepnosc.prz.edu.pl/dostepnosc-cyfrowa


3) koordynuje i prowadzi szkolenia dla pracowników Uczelni w zakresie wiedzy 

na temat dostępności cyfrowej w celu podnoszenia świadomości i kompetencji 

w zakresie tworzenia zasobów dostępnych cyfrowo; 

4) na wniosek Administratora dostępności cyfrowej weryfikuje pod kątem 

dostępności cyfrowej wskazany element zasobu cyfrowego, a w przypadku 

stwierdzenia niezgodności wskazuje sposób jej usunięcia; 

5) udziela wsparcia w przygotowaniu deklaracji dostępności strony 

internetowej/aplikacji mobilnej. 

§ 4 

Zasady zapewniania dostępności 

1. Kierownik Jednostki organizacyjnej (dalej jako: „Kierownik”) wyznacza 

spośród pracowników Jednostki organizacyjnej osobę, która będzie pełniła w 

ramach Jednostki organizacyjnej funkcję Administratora dostępności cyfrowej. 

2. Za zgodą Rektora dopuszcza się możliwość wyznaczenia jednej osoby na 

Administratora dostępności cyfrowej kilku Jednostek organizacyjnych. 

3. Kierownik niezwłocznie powiadamia Koordynatora o wyznaczeniu lub zmianie 

Administratora dostępności cyfrowej. 

4. Kierownik zobowiązuje pracowników odpowiedzialnych za zasoby cyfrowe i 

Administratora dostępności cyfrowej do zapoznania się oraz stosowania 

informacji udostępnianych przez Koordynatora pod adresem 

https://dostepnosc.prz.edu.pl/dostepnosc-cyfrowa. 

5. Do zadań Administratora dostępności cyfrowej należy w szczególności: 

1) koordynowanie współpracy Jednostki organizacyjnej z Koordynatorem 

w zakresie działań na rzecz zapewniania dostępności zasobów 

cyfrowych Jednostki organizacyjnej, 

2) współpraca z pracownikami Jednostki organizacyjnej odpowiedzialnymi 

za zasoby cyfrowe Jednostki organizacyjnej, 

3) monitorowanie i weryfikacja zapewniania dostępności zasobów 

cyfrowych Jednostki organizacyjnej, w tym publikacji i aktualizacji 

deklaracji dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych, 

4) przyjmowanie zgłoszeń o braku dostępności zasobów cyfrowych 

Jednostki organizacyjnej,  

https://dostepnosc.prz.edu.pl/dostepnosc-cyfrowa


5) nadzór i weryfikacja podejmowanych działań na podstawie 

zaobserwowanych lub zgłoszonych nieprawidłowości, 

6) ewidencjowanie informacji (adres, nazwa, administrator) odnośnie stron 

internetowych i aplikacji mobilnych Jednostki organizacyjnej, zgodnie z 

wytycznymi Koordynatora. 

7) przygotowywanie raportów o stanie dostępności cyfrowej Jednostki 

organizacyjnej. 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Zastępcy Kanclerza ds. 

Informatyzacji. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor PRz: prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik 

Otrzymują: 

wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni 
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