
 

R.AK.0300.21.21 

 
 

ZARZĄDZENIE Nr 21/2021 

REKTORA 

MAZOWIECKIEJ UCZELNI PUBLICZNEJ 

w PŁOCKU 

z dnia 26 marca 2021 r. 

 

w sprawie wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku na  

lata 2021-2023 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.), § 41 ust. 2 pkt. 2 Statutu Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku oraz art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.) zarządzam, co 

następuje: 

§1  

1. Ustala się plan i harmonogram działań zwiększających dostępność Uczelni dla osób  

ze specjalnymi potrzebami. 

2. Treść planu, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

 

REKTOR 

 

prof. dr hab. n. med. Maciej Słodki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik  nr 1  
do Zarządzenia nr 21/2021 Rektora  

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku  
z dnia 26 marca 2021 r.  

 

 
 
 
 
 
 

Plan działania na rzecz poprawy zapewniania 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku  
na lata 2021 - 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Płock, marzec 2021 r. 



 

 

 
 
Wstęp 

 

Plan działania Mazowieckiej Uczelni publicznej w Płocku na rzecz poprawy 

zapewniania dostępności został opracowany w oparciu  

o obowiązujące przepisy prawa oraz dobre praktyki odnoszące się  

do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym w szczególności: 

− przepisy Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062 z późn. zm.), zwana dalej 

ustawą o zapewnianiu dostępności, 

− przepisy Ustawy 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), zwana dalej ustawą o dostępności cyfrowej. 

Plan ma na celu wdrożenie działań zmierzających do poprawy dostępności, jakości 

świadczonych usług i obsługi osób ze szczególnymi potrzebami poprzez stosowanie 

uniwersalnego projektowania lub racjonalnych usprawnień w latach 2021 – 2023.  

Celem podejmowanych przez Uczelnię działań jest zapewnianie dostępnych 

rozwiązań dla kandydatów, studentów i pracowników Uczelni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plan działania 
na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2023 

 

A B  C D E F 

Lp. Obszar Audyt Zakres działania Sposób realizacji 
Jednostka 
realizująca 
działanie* 

Termin 
realizacji do: 

DOSTEPNOŚĆ INFORMACYJNO – KOMUNIKACYJNA 

1.  

Obsługa z wykorzystaniem środków 
wspierających komunikowanie się, o 
których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 
19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i 
innych środkach komunikowania się (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1824 z późn. zm.),  
lub  
przez wykorzystanie zdalnego dostępu 
online do usługi tłumacza przez strony 
internetowe i aplikacje  
 

• Art. 6 ust. 3 pkt. a 
Ustawa o zapewnianiu dostępności  
 
 
 
 

tak 

 
Dostęp do informacji i 
obsługa osób 
niesłyszących/ 
słabosłyszących 
(standaryzacja 
materiałów dostępnych 
na stronie internetowej)  
 

 
Dostęp do zdalnego tłumacza polskiego języka 
migowego online poprzez stronę internetową 
uczelni w dziekanatach i dziale prowadzącym 
rekrutację na studia - wdrożenie aplikacji 
umożliwiającej tłumaczenie  
 

SI 31 XII 2022 r.  

 
Publikacja filmów na temat podstawowej 
działalności Uczelni powinna być zamieszczana 
na stronie internetowej Uczelni, kanale YouTube,   
i aplikacjach Uczelni w kilku wersjach: 
▪ w polskim języku migowym (PJM) 
▪ z audiodeskrypcją  
▪ z napisami 
lub włączanie w/w funkcji na żadanie. 
 

DP 31 XII 2021 r.  

 
Dostosowanie strony internetowej Uczelni o 
dodatkowe funkcje ułatwiające komunikację – 
przycisk połączenia audio i przycisk wysłania 
wiadomości (np. skype, messenger,itp.) 
 
 
 
 
 

SI 
DP 

31 XII. 2022 r.  

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20112091243/U/D20111243Lj.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20112091243/U/D20111243Lj.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20112091243/U/D20111243Lj.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20112091243/U/D20111243Lj.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001696/U/D20191696Lj.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001696/U/D20191696Lj.pdf


2.  

 
Instalacja urządzeń lub innych środków 
technicznych do obsługi osób 
słabosłyszących, w szczególności pętli 
indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń 
opartych o inne technologie, których celem 
jest wspomaganie słyszenia 
 

• Art. 6 ust. 3 pkt. b 
Ustawa o zapewnianiu dostępności  
 
 

tak 

Dostosowanie punktów 
obsługi studentów i 
kandydatów na studia dla 
osób słabosłyszących  

Zamontowanie pętli indukcyjnych w 
dziekanatach, Biurze Praktyk, SPNJO i DSSD 

KD 
DA 
SI 

30 VI 2023 r. 

3.  

 
Zapewnienie na stronie internetowej 
Uczelni informacji o zakresie jej 
działalności  w postaci elektronicznego 
pliku zawierającego tekst odczytywany 
maszynowo, nagrania treści w polskim 
języku migowym (PJM) oraz w zakresie 
łatwym do czytania, 
 

• Art. 6 ust. 3 pkt. c 
Ustawa o zapewnianiu dostępności  
 
 
 

tak 

 
Standaryzacja treści 
zamieszczanych na 
stronie internetowej  
 
▪ Pliki zamieszczone na 

stronie powinny być 
dostępne – tzn. 
odczytywalne 
maszynowo – zwykły 
plik pdf  (skan 
dokumentu może 
stanowić dodatkowy 
element 

▪ Nagrania treści w PJM  
▪ Informacje w tekście 

łatwym do czytania ETR 
(easy to read) 

 

 
 
 
Dostosowanie materiałów audiowizualnych z 
informacjami o podstawowej działalności Uczelni 
 
  
 

Cała 
Uczelnia 

31 XII 2021 r.  

Sporządzenie opisu wszystkich jednostek Uczelni 
w zakresie łatwym do czytania ETR – easy to 
read 
 

KD 31 VIII 2022 r.  

4.  

 
Zapewnienie, na wniosek osoby ze 
szczególnymi potrzebami, komunikacji z 
podmiotem publicznym w formie 
określonej w tym wniosku  
 

• Art. 6 ust. 3 pkt. d 
Ustawa o zapewnianiu dostępności  
 
 

tak 

Umożliwienie złożenie 
wniosku o świadczenie 
usług dla osób ze 
szczególnymi potrzebami 
– wnioskowanie na 
żądanie  

Opracowanie i udostępnienie wniosku/zgłoszenia 
dotyczącego świadczenia usług w związku z 
planowaną wizytą w Uczelni   

KD 30 VI 2021 r.  

5.  Raport o stanie zapewnianie dostępności tak  DA 15 III 2021  

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001696/U/D20191696Lj.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001696/U/D20191696Lj.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001696/U/D20191696Lj.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001696/U/D20191696Lj.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001696/U/D20191696Lj.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001696/U/D20191696Lj.pdf


 

• Art. 11 
Ustawa o zapewnianiu dostępności  
 
 

Przeprowadzenie  
audytu/samokontroli i 
weryfikacja danych 
 

Weryfikacja budynków pod względem 
dostępności architektonicznej 
 

 
Weryfikacja stron internetowych i aplikacji 
mobilnych Uczelni pod względem zgodności z 
Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności 
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych 
podmiotów publicznych 
 

SI 15 III 2021 

 
Weryfikacja dostępności informacyjno- 
komunikacyjnej  
 

KD, SI 15 III 2021 

 
Złożenie raportu o stanie zapewniania 
dostępności w GUS 
 

KD 31 III 2021 

 
Opublikowanie raportu na stronie BIP Uczelni  
 

KD, SI 31 III 2021 

6.  

 
Plan działania na rzecz poprawy 
zapewniania dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami w latach 2021 - 
2022 
 

• Art. 14 ust. 2 pkt. B 

• Art. 14 ust. 3 
Ustawa o zapewnianiu dostępności  
 
 
 

tak 
Weryfikacja danych z 
audytu/ samokontroli 

 
Analiza danych z audytu/samokontroli i 
przygotowanie propozycji planu, uwzględniając 
pozycje niespełniające wymogów Ustawy o 
zapewnianiu dostępności   
 

KD 31 III 2021 

 
Zatwierdzenie planu działania na rzecz poprawy 
zapewniania dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami w latach 2021-2022 
 

KD, DA, 
PSD, K, R 

14 V 2021 

 
Opublikowanie planu na stronie Uczelni 
 
 
 
 

KD, SI 31 V 2021 r.  

7.  Obsługa osób ze szczególnymi potrzebami tak 
 
Szkolenia personelu 
odpowiedzialnego za 

Udział w szkoleniach poświęconych komunikacji 
z osobami ze szczególnymi potrzebami, 
dostępności informacyjno-komunikacyjnej.  

WNZ 
WNHI 
WNS 

30 IX 2022 r.  

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001696/U/D20191696Lj.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001696/U/D20191696Lj.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001696/U/D20191696Lj.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001696/U/D20191696Lj.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001696/U/D20191696Lj.pdf


obsługę kandydatów i 
studentów osób w Uczelni 
 

SJO 
SWF 
BU 
BP 

 

Wdrożenie polityki 
dostępności w Uczelni  

 
Sporządzenie wytycznych dotyczących obsługi 
osób ze specjalnymi potrzebami poprzez 
wdrożenie Polityki dostępności w Uczelni 
 

 
KD 

 
31 XII 2023 r.  

8.  
Dostępność treści umieszczanych dla osób ze 
szczególnymi potrzebami  
 

tak 
Dostosowanie strony 
internetowej Uczelni  

 
Utworzenie zakładki Dostępność na stronie 
mazowiecka.edu.pl  
 

 
SI, KD 

 
31 XII. 2021 r.  

 
Utworzenie opisu dostępności architektonicznej 
każdego z budynków i zamieszczenie go na 
stronie internetowej 
 

 
KD 

 
31 XII.2022 r.  

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA 

9.  

 
Zapewnienie miejsc parkingowych przy 
budynkach Uczelni  
 

tak 
Poprawne oznaczenie 
miejsc parkingowych  
znakiem pionowym 

Oznaczenie miejsc postojowych  znakiem 
pionowym  
(D-18a i  T-29) 

 
DA 

 
31 XII 2021r.  

10.  

 
Instalacja urządzeń lub zastosowanie 
środków technicznych i rozwiązań 
architektonicznych w budynku, które 
umożliwiają dostęp do wszystkich 
pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń 
technicznych 
 

• Art. 6 ust. 1 pkt. b 
Ustawa o zapewnianiu dostępności  
 
 

tak 
Obsługa bezpośrednia 
osób słabosłyszących 

Montaż pętli indukcyjnych w dziekanatach i dziale 
prowadzącym rekrutację na studia 
 
 

DA 

 
 
 
 
 
31 XII 2022 r.  
 

11.   tak 
Opracowanie informacji i 
materiałów na temat 

 
 

 
DA, KD 

 
31 XII 2023 r.  

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001696/U/D20191696Lj.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001696/U/D20191696Lj.pdf


Zapewnienie informacji na temat rozkładu 
pomieszczeń w budynkach Uczelni, co 
najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub 
wizualny i głosowy 
 

• Art. 6 ust. 1 pkt. c 
Ustawa o zapewnianiu dostępności  
 

rozkładu pomieszczeń w 
budynku w sposób 
wizualny i dotykowy lub 
głosowy 

Wdrożenie map dotykowo-barwnych lub  
dotykowo dźwiękowych do nawigacji 
wewnątrzbudynkowej  
 

Wdrożenie oznaczeń w alfabecie Braille’a w 
budynkach Uczelni 

 
 

KD, DA 

 
 
31 XII 2023 r.  

12.  

Zapewnienie osobom ze szczególnymi 
potrzebami możliwości ewakuacji lub ich 
uratowania w inny sposób 
 

• Art. 6 ust. 1 pkt. e 
Ustawa o zapewnianiu dostępności  
 

tak 

Dostosowanie procedury 
ewakuacyjnej 
uwzględniającej osoby z 
niepełnosprawnościami 

   

Oznaczenie dróg ewakuacji w sposób czytelny 
(pismo Braille’a lub piktogramy wypukłe)  
 

DA 31 XII 2022 r.  

Wdrożenie specjalistycznego sprzętu 
ułatwiającego ewakuacje osób z 
niepełnosprawnością ruchową 
 

 
BHP, DA 

 
31 XII 2023 r.  

 
Przetłumaczenie instrukcji PPPOŻ na język 
Braille’a 
 

 
BHP, KD, 

SI 

 
31 XII 2022 r.  

Osoby odpowiedzialne za ewakuację powinny 
przechodzić szkolenie z zakresu stosowania 
procedury ewakuacji osób z 
niepełnosprawnościami i ze szczególnymi 
potrzebami – co najmniej raz na 3 lata 
 

 
 

BHP, DA 

 
 
31 XII 2022 r.  

13.  

Zapewnienie wolnych od barier poziomych 
i pionowych przestrzeni komunikacyjnych 
budynków 
 

• Art. 6 ust. 1 pkt. a 
Ustawa o zapewnianiu dostępności  
 
 
 

tak 

Wdrażanie rozwiązań 
zwiększających 
dostępność 
architektoniczną 
budynków 

 
audyt dostępności architektonicznej budynków 
Uczelni 
 

DA 
Firma 

zewnętrzna 

 
31 V 2021 r. 
30 X 2023 r.  

Oznaczenie całej szerokości powierzchni 
szklanych przy głównym wejściu głównym do 
budynku przy ul. Gałczyńskiego 28 
 

DA 31 XII 2021 r. 

 
Dostosowanie wysokości  lady w portierniach, 
dziekanatach, dziale gdzie prowadzona jest 
rekrutacja na studia (lub wydzielenia części lady 
dla jednego stanowiska) zgodnie z 
obowiązującymi przepisami  

 
DA 

 
31 XII 2021 r.  

   

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001696/U/D20191696Lj.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001696/U/D20191696Lj.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001696/U/D20191696Lj.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001696/U/D20191696Lj.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001696/U/D20191696Lj.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001696/U/D20191696Lj.pdf


Skontrastowanie ramp, płaszczyzn poziomych i 
pochylni zgodnie z obowiązującymi przepisami  
 

BHP 
DA 

30 IX 2022 r.  

 
Oznaczenie klatek schodowych 
(informacja o piętrze)  
 

 
DA 

 
31 XII 2021 r.  

Zwiększenie dostępności 
w użytkowaniu z wind  

 
Oznaczenie numeru piętra na wysokości windy 
po otwarciu drzwi  
 

 
DA 

 
31 XII 2021 r.  

 
Oznaczenie przycisków poszczególnych pięter w 
alfabecie Braille’a w platformie dźwigowej na ul. 
Nowowiejskiego 6  
 

 
 

DA 

 
 
31 XII 2021 r.  

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA 

14.  

Dostępność stron internetowych, aplikacji 
oraz dokumentów i treści cyfrowych 
 

• Art. 6 ust. 2 
Ustawa o zapewnianiu dostępności  
 

• Ustawa z 4 kwietnia 2019 r.  
Ustawa o dostępności cyfrowej  

tak 

Zapewnienie dostępnych 
dokumentów cyfrowych 

Szkolenie dla pracowników będących 
nauczycielami akademickimi i niebędących 
nauczycielami z zakresy tworzenia dokumentów 
dostępnych cyfrowo 
 

 
KD 
DA 

 
31 XII 2021 r.  

Audyt dokumentów 
zamieszczanych na 
stronie internetowej 
Uczelni i BIP 

Przeprowadzany raz w roku do ostatniego dnia 
lutego 

 
DP, SI 28 II 2021 r. 

28 II 2022 r. 

Redagowanie treści 
dostępnej na stronach 
internetowych 

Szkolenia dla redaktorów stron internetowych, 
koordynatora ds. dostępności, kierowników 
jednostek organizacyjnych oraz Dziekanów  
 

 
DP 

 
31 VIII 2021 r. 
31 V 2023 r. 

Zapewnienie multimediów 
w formie dostępnej 
cyfrowo 

 
Zamieszczanie napisów do wszystkich filmów 
publikowanych w serwisach internetowych  
 

 
DP 

 
31 XII 2022 r. 

 
Materiały multimedialne, w których dla 
prawidłowego odbioru ma znaczenie 
prezentowany obraz, uzupełnione zostaną o 
audiodeskrypcje - dotyczy w szczególności 

 
DP 

 
31 XII 2021 r.  

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001696/U/D20191696Lj.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001696/U/D20191696Lj.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000848/O/D20190848.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000848/O/D20190848.pdf


filmów prezentujących podstawową działalność 
Uczelni 

Dostępność stron 
internetowych i aplikacji 
mobilnych użytkowanych 
przez Uczelnię  
 

Dążenie do dostosowania strony Uczelni do 
zasad WCAG 2.0 
(mazowiecka.edu.pl, BIP, IRK, WU) 

 
 

SI 

 
 
31 XII 2023 r. 

DZIAŁANIA UCZELNI NA RZECZ ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI 

15.  

 
Zapewnienie dostępności Uczelni dla osób 
ze szczególnymi potrzebami we wszystkich 
obszarach działania Uczelni 
 
 

tak 

Realizacja zadań zgodnie 
z przepisami prawa 
odnoszącymi się do 
potrzeb osób ze 
szczególnymi potrzebami  

 
Sporządzenie wytycznych dotyczących 
dostępności poprzez wdrożenie Polityki 
dostępności w Uczelni 
 

 
 

KD 
31 XII 2023 r. 

 

*)  Jednostka realizująca działania odpowiada symbolom kierownictwa i komórek organizacyjnych zgodnych z załącznikiem nr 2 Regulaminu Organizacyjnego 
Uczelni:  

BHP – stanowisko ds. BHP i ochrony PPOŻ  

BP – Biuro Praktyk 

BU – Biblioteka  

DA – Dział Administracyjny  

DP – Dział Promocji i Współpracy  

K – Kanclerz 

KD – Koordynator ds. dostępności  

PSD – Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki   

R – Rektor  

SI – Sekcja Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji  

SPNJO – Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych  

SWF – Studium Wychowania Fizycznego  

WNHI – Wydział Nauk Humanistycznych i Informatyki  

WNS – Wydział Nauk Społecznych  

WNZ – Wydział Nauk o Zdrowiu  


