
N.021.9.2021 

 

Zarządzenie Nr 39/21 

Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

z dnia 24 marca 2021 roku 

 

w sprawie powołania zespołu ds. zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. 

Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) oraz § 2 ust. 2 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Uczelni 

Zawodowej we Włocławku 

 

zarządza się, co następuje: 

 

§1.  

Powołuje się zespół ds. zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zwany 

dalej „zespołem” w składzie: 

1) Adrianna Sobczyńska – Koordynator ds. dostępności – Przewodnicząca, 

2) Robert Andrzejczak – konsultant w zakresie dostępności architektonicznej, 

3) Katarzyna Chymkowska – konsultant w zakresie dostępności informacyjno-

komunikacyjnej, 

4) Jarosław Struś – konsultant w zakresie dostępności cyfrowej, 

5) Aneta Woźniak – członek zespołu.  

 

§2.  

1. Do zadań zespołu należy realizacja obowiązków określonych ustawą z dnia 19 lipca 

2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

2. W posiedzeniach zespołu może uczestniczyć Rektor. 

3. Przewodniczący zespołu może zapraszać na posiedzenia oraz do bieżącej współpracy 

osoby niewchodzące w skład zespołu, w szczególności ekspertów. 

4. Posiedzenia zespołu mogą odbywać się w trybie korespondencyjnym lub on-line. 

 

§3.  

Do zadań Przewodniczącej zespołu należy w szczególności: 

1) zwoływanie posiedzeń; 

2) kierowanie pracami zespołu; 

3) zlecanie członkom zespołu określonych zadań; 



4) opracowywanie planu działania i po uzgodnieniu z zespołem przedkładanie  

go Rektorowi. 

§4.  

1. Zespół rozpocznie swoją działalność 1 kwietnia 2021 roku. 

2. Zespół zakończy swoją działalność w dniu zatwierdzenia przez Rektora protokołu 

przygotowanego przez zespół, potwierdzającego wdrożenie na Państwowej Uczelni 

Zawodowej we Włocławku minimalnych wymagań służących zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.  

 

§5.  

1. Wykonanie postanowień niniejszego zarządzenia powierza się zespołowi. 

2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Rektorowi oraz Dyrektorowi 

Administracyjnemu. 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.  

        

 
Rektor 

Państwowej Uczelni  Zawodowej 

we Włocławku 

 

dr Robert Musiałkiewicz  

 


