
ZARZĄDZENIE Nr 74/2021 

REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA 

z dnia 16 lipca 2021 r. 
 

w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej funkcję Koordynatora do spraw dostępności  

 

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.) w związku z art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.  

o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) 

zarządzam, co następuje:  

§ 1 

Powołuję Pana mgr inż. Piotra Rysza,  jako osobę pełniącą na Politechnice Rzeszowskiej funkcję 

Koordynatora do spraw dostępności, zwanym dalej Koordynatorem.  

 

§ 2 

Koordynatorowi do spraw dostępności podlega zespół w składzie: 

 

 W zakresie dostępności architektonicznej – Pan mgr inż. Marcin Skrzat jako osoba 

pełniąca funkcję koordynatora ds. dostępności architektonicznej, 

 

 W zakresie dostępności cyfrowej – Pani mgr Anna Szczepek jako osoba pełniąca funkcję 

koordynatora ds. dostępności cyfrowej, 

 

 W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej – Pan lic. Dariusz Jakubiec jako 

osoba pełniąca funkcję koordynatora ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej. 

 

§ 3 

Do zakresu zadań Koordynatora należy w szczególności:  

 

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do informacji i usług świadczonych przez 

Politechnikę Rzeszowską;  

2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia na Politechnice Rzeszowskiej planu działania na rzecz 

poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z ustawą z dnia 19 

lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 

3) inicjowanie działań, zmian przepisów i procedur obowiązujących na Politechnice Rzeszowskiej 

w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;  

4) monitorowanie działalności Politechniki Rzeszowskiej w zakresie zapewnienia dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami, 

5) wsparcie pracowników uczelni w procesie wdrażania planu działania na rzecz poprawy 

zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 

6) koordynacja pracy zespołu do spraw dostępności. 

  

§ 4 

Rektor powołuje i odwołuje Koordynatora oraz zespół do spraw dostępności. 

 

§ 5 

W celu realizacji swoich zadań Koordynator współpracuje z Dyrektorem ds. osobowych   

i socjalnych. 

 

 

 



§ 6 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

  
Rektor: prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik  

 


