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DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 

 

Politechnika Warszawska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Oświadczenie opublikowane na stronie Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferu 

Technologii Politechniki Warszawskiej w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony 

internetowej pod adresem https://www.cziitt.pw.edu.pl (wszędzie poniżej, gdzie znajduje się 

odniesienie do strony internetowej mowa jest o stronie CZIiTT PW). 

Politechnika Warszawska jest w trakcie realizacji projektu „Politechnika Warszawska 

Ambasadorem Innowacji na Rzecz Dostępności”. W ramach Zadania nr 6 „Poprawienie 

dostępności narzędzi informatycznych wykorzystywanych w PW” przygotowana zostanie 

nowa Strona Główna oraz szablony stron dla pozostałych jednostek (w tym CZIiTT PW), które 

będę spełniały wymagania ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Zgodnie z harmonogramem 

projektu Zadanie nr 6 zostanie zakończone do końca 2023 roku. Projekt jest współfinansowany 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III – Szkolnictwo Wyższe dla 

gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych. 

Status pod względem zgodności z ustawą 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub 

wyłączeń wymienionych poniżej. 

 Data publikacji strony internetowej: 2017 

 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 03.2022 

Treści niedostępne 

 Część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego. 

 Niektóre elementy strony nie spełniają minimalnych wymogów dla kontrastu. 

 Niektóre elementy strony nie są dostępne cyfrowo. 
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 Niektóre elementy strony mogą nie wyświetlać się prawidłowo na urządzeniach 

mobilnych. 

 Niektóre elementy, których kliknięcie powoduje uruchomienie linku w nowym oknie lub 

karcie przeglądarki internetowej nie informują o tym. 

 Strona może posiadać tzw. krótkie linki (bez informacji o ich celu w nazwie). 

 Strona posiada linki wyróżniane tylko podkreśleniem. 

 Strona nie posiada odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów. 

Wyłączenia 

 Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności. 

 Część filmów została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności 

cyfrowej. 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności 

 Deklarację sporządzono dnia 29.03.2022. 

 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

 W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z 

CZIiTT PW (e-mail: cziitt@pw.edu.pl, tel.: +48 22 234 2000) 

 Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia 

dostępności należy składać w Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych Politechniki 

Warszawskiej (e-mail: niepelnosprawni.bss@pw.edu.pl, tel.1.: +48 22 234 1315, tel. 

2.: +48 695 910787) 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony 

internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia 

informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie 

niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie 

powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową 

lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę 

otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić 

dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni 

od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot 

publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie 

możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z 

żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może 

zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot 

publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu 

dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana 

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

lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć 

wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. 
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