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MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Nazwa i adres podmiotu publicznego

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

Raport o stanie zapewniania
dostępności podmiotu

publicznego

Portal sprawozdawczy GUS
portal.stat.gov.pl
Urząd Statystyczny
ul. St. Leszczyńskiego 48
20-068 Lublin

Numer identyfikacyjny REGON
(wpisać jeśli podmiot posiada)

00000130100000
Stan w dniu 01.01.2021 r. Termin przekazania:

do 31.03.2021r.

Obowiązek przekazania danych wynika z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696, z późn. zm.).

S K T @ U W R . E D U . P L
(e-mail sekretariatu podmiotu – WYPEŁNIĆ WIELKIMI LITERAMI)

Lokalizacja siedziby podmiotu

Województwo DOLNOŚLĄSKIE Powiat WROCŁAW Gmina WROCŁAW

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:
(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

1) ministra właściwego do spraw
rozwoju regionalnego

 2) wojewody ☐ 3) nie dotyczy ☐

W przypadku wskazania odpowiedzi „nie dotyczy” prosimy o podanie wyjaśnień:
…………………………………………………………………………….…………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………………………………………………….…………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………………………………………………….…………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….…………………………………………………

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów: 67
(wpisać)

1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie
komunikacyjne? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

TAK ☐ NIE ☐ W części budynków tak, w części nie
(dopuszczalne jeśli podmiot prowadzi podstawową
działalność i/lub obsługę w więcej niż 1 budynku)



W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków,
w których podmiot zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne: 30

(wpisać)
2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne
lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem
pomieszczeń technicznych? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

TAK ☐ NIE ☐ W części budynków tak, w części nie
(dopuszczalne jeśli podmiot prowadzi podstawową
działalność i/lub obsługę w więcej niż 1 budynku)



W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których
podmiot umożliwia dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych: 25

(wpisać)
3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń,
co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

TAK ☐ NIE ☐ W części budynków tak, w części nie
(dopuszczalne jeśli podmiot prowadzi podstawową
działalność i/lub obsługę w więcej niż 1 budynku)



W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których
podmiot zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy: 55

(wpisać)
4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie
korzystającej z psa asystującego? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

TAK  NIE ☐ W części budynków tak, w części nie
(dopuszczalne jeśli podmiot prowadzi podstawową
działalność i/lub obsługę w więcej niż 1 budynku)

☐

W przypadku wskazania odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków,
do których podmiot zapewnia wstęp osobie korzystającej z psa asystującego: ……..……

(wpisać)
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5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami
możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

TAK ☐ NIE ☐ W części budynków tak, w części nie
(dopuszczalne jeśli podmiot prowadzi podstawową
działalność i/lub obsługę w więcej niż 1 budynku)



W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których
podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób: 39

(wpisać)
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej:
(proszę zamieścić tu słowny opis dostępności architektonicznej, wykraczający poza informacje ujęte powyżej – opis ten będzie stanowić część raportu, który
są Państwo zobowiązani opublikować na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a w przypadku braku strony podmiotowej Biuletynu
Informacji Publicznej – na swojej stronie internetowej)
W dwóch budynkach zastosowano pochylnie oraz dwóch budynkach zastosowano schodołazy celem umożliwienia dostępności architektonicznej
osobom niepełnosprawnym.

Dział 2. Dostępność cyfrowa
Dane w tym dziale odnoszą się do zgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848), zwaną UdC, w związku z art. 2 oraz art. 6 pkt 2 ustawy UzD.

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych
aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację
dostępności

Liczba stron: ……brak……(wpisać)

Liczba aplikacji: ……brak……(wpisać)

Prosimy o podanie zawartości następujących elementów deklaracji dostępności, dla każdej strony internetowej
oraz aplikacji mobilnej oddzielnie, zgodnie ze wzorem: (wpisać – każdą stronę/aplikację w osobnym wierszu)

ID a11y-url ID a11y-status ID a11y-data-sporzadzenie
--------------------------------------- Zgodna ☐ Częściowo zgodna ☐

Niezgodna ☐
-----------------------------------------

--------------------------------------- Zgodna ☐ Częściowo zgodna ☐
Niezgodna ☐

-----------------------------------------

--------------------------------------- Zgodna ☐ Częściowo zgodna ☐
Niezgodna ☐

-----------------------------------------

-------------------------------------- Zgodna ☐ Częściowo zgodna ☐
Niezgodna ☐

-----------------------------------------

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych
aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji
dostępności

Liczba stron: ……1309……(wpisać)

Liczba aplikacji: ……8……(wpisać)

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
Adres strony internetowej (wpisać) Zgodność z UdC (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź dla każdej strony)

http://absolwentnarynku.uni.wroc.pl
http://knb.ibi.uni.wroc.pl
http://prawo.uni.wroc.pl/doktoranckie-
wordpress/
http://prawo.uni.wroc.pl/landingpage_office
365/
http://prawo.uni.wroc.pl/prawo-wp/
http://prawo.uni.wroc.pl/strukturaregulacjiko
deksowej/
http://prawo.uni.wroc.pl/zmodyfikowane.pra
wo.uni.wroc.pl/
http://wpae.uni.wroc.pl/czasopisma/index.ph
p
http://bu.uni.wroc.pl
http://zkpc.prawo.uni.wroc.pl/
http://astro1.astro.uni.wroc.pl.
http://hera.math.uni.wroc.pl.
http://kurier.uni.wroc.pl.
http://mx.archeo.uni.wroc.pl.
http://prawo-uni-wroc-
pl.mail.protection.outlook.com.
http://poczta.biotech.uni.wroc.pl.
http://arrakis.chem.uni.wroc.pl.
http://erato.bu.uni.wroc.pl.
http://gatemail.ift.uni.wroc.pl.
http://mail.ifd.uni.wroc.pl.
http://sunflower.ift.uni.wroc.pl.
http://17zjazdpts.uni.wroc.pl

Zgodna ☐ Częściowo zgodna ☐ Niezgodna 
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http://20 skierka.adm.uni.wroc.pl.
http://305.chem.uni.wroc.pl
http://405.chem.uni.wroc.pl
http://irena.bu.uni.wroc.pl.
http://sunflower.ift.uni.wroc.pl.
http://adfs1.uwr.edu.pl
http://adm.ifd.uni.wroc.pl
http://admin.wnb.uni.wroc.pl
http://agatka.math.uni.wroc.pl
http://aio.prawo.uni.wroc.pl/
http://aisd.ii.uni.wroc.pl
http://ajmp.uni.wroc.pl
http://ajournal.uni.wroc.pl
http://akacja.biotech.uni.wroc.pl
http://akademia.reoprtazu.uni.wroc.pl
http://akta.biotech.uni.wroc.pl
http://algotrade.ii.uni.wroc.pl
http://alps.astro.uni.wroc.pl
http://ametyst.bu.uni.wroc.pl
http://amiga.ift.uni.wroc.pl
http://amppz.ii.uni.wroc.pl
http://andromeda.chem.uni.wroc.pl
http://anetka.chem.uni.wroc.pl
http://angel1.chem.uni.wroc.pl
http://ania.chem.uni.wroc.pl
http://ankieta.math.uni.wroc.pl
http://anna.biotech.uni.wroc.pl
http://anna.potysz.ing.uni.wroc.pl
http://antropo.uni.wroc.pl
http://ap0.ift.uni.wroc.pl
http://ap1.ift.uni.wroc.pl
http://ap3.ift.uni.wroc.pl
http://ap-czytelnia.ift.uni.wroc.pl
http://apietranik.ing.uni.wroc.pl
http://apollo.ii.uni.wroc.pl
http://apollo.ii.uni.wroc.pl.
http://apple.biotech.uni.wroc.pl
http://applications-of-logic.uni.wroc.pl
http://archeo.uni.wroc.pl
http://archeolog.archeo.uni.wroc.pl
http://archeolog.archeo.uni.wroc.pl.
http://archiw.uni.wroc.pl
http://archiwum.ds.uni.wroc.pl
http://archiwum.uni.wroc.pl
http://arestin.biotech.uni.wroc.pl
http://arrakis.chem.uni.wroc.pl.
http://artleksykon.uni.wroc.pl
http://ask.astro.uni.wroc.pl
http://astro.uni.wroc.pl
http://astro1.astro.uni.wroc.pl
http://astro1.astro.uni.wroc.pl.
http://astro10.astro.uni.wroc.pl
http://astro11.astro.uni.wroc.pl
http://astro12.astro.uni.wroc.pl
http://astro13.astro.uni.wroc.pl
http://astro14.astro.uni.wroc.pl
http://astro15.astro.uni.wroc.pl
http://astro16.astro.uni.wroc.pl
http://astro17.astro.uni.wroc.pl
http://astro18.astro.uni.wroc.pl
http://astro19.astro.uni.wroc.pl
http://astro2.astro.uni.wroc.pl
http://astro20.astro.uni.wroc.pl
http://astro21.astro.uni.wroc.pl
http://astro22.astro.uni.wroc.pl
http://astro23.astro.uni.wroc.pl
http://astro24.astro.uni.wroc.pl
http://astro25.astro.uni.wroc.pl
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http://astro26.astro.uni.wroc.pl
http://astro27.astro.uni.wroc.pl
http://astro28.astro.uni.wroc.pl
http://astro3.astro.uni.wroc.pl
http://astro4.astro.uni.wroc.pl
http://astro5.astro.uni.wroc.pl
http://astro6.astro.uni.wroc.pl
http://astro65.astro.uni.wroc.pl
http://astro66.astro.uni.wroc.pl
http://astro67.astro.uni.wroc.pl
http://astro68.astro.uni.wroc.pl
http://astro69.astro.uni.wroc.pl
http://astro7.astro.uni.wroc.pl
http://astro70.astro.uni.wroc.pl
http://astro71.astro.uni.wroc.pl
http://astro72.astro.uni.wroc.pl
http://astro73.astro.uni.wroc.pl
http://astro74.astro.uni.wroc.pl
http://astro75.astro.uni.wroc.pl
http://astro76.astro.uni.wroc.pl
http://astro77.astro.uni.wroc.pl
http://astro8.astro.uni.wroc.pl
http://astro81.astro.uni.wroc.pl
http://astro9.astro.uni.wroc.pl
http://astroias.astro.uni.wroc.pl
http://atena.ibmb.uni.wroc.pl
http://athena.biotech.uni.wroc.pl
http://autodiscover.bos.wpae.uni.wroc.pl
http://autodiscover.drzwiotwarte.wpae.uni.w
roc.pl
http://autodiscover.media.wpae.uni.wroc.pl
http://autodiscover.niestacjonarne.wpae.uni.
wroc.pl
http://autodiscover.powierzchniekongresowe
.wpae.uni.wroc.pl
http://autodiscover.rekrutacja.wpae.uni.wroc.
pl
http://autodiscover.studiujpraktycznie.wpae.
uni.wroc.pl
http://autodiscover.twarzwydzialu.wpae.uni.
wroc.pl
http://backup2.ift.uni.wroc.pl
http://baculla.biotech.uni.wroc.pl
http://badania.uni.wroc.pl
http://badawczy.uwr.edu.pl
http://baltica.uni.wroc.pl
http://barbara.biotech.uni.wroc.pl
http://barvin.biotech.uni.wroc.pl
http://basia.chem.uni.wroc.pl
http://baza2.spnjo.uni.wroc.pl
http://bazaold.spnjo.uni.wroc.pl
http://biacore.biotech.uni.wroc.pl
http://bibl3.chem.uni.wroc.pl
http://bibl6.chem.uni.wroc.pl
http://bibl7.chem.uni.wroc.pl
http://bibl8.chem.uni.wroc.pl
http://bibldyd.biotech.uni.wroc.pl
http://biblioteka.antyczna.uni.wroc.pl
http://biblioteka.prawo.uni.wroc.pl/index.ph
p?lang=pl
http://biblioteka.wns.uni.wroc.pl
http://bielun.biotech.uni.wroc.pl
http://bif.wfa.uni.wroc.pl
http://bif1.ift.uni.wroc.pl
http://bif2.ift.uni.wroc.pl
http://bif3.ift.uni.wroc.pl
http://bif4.ift.uni.wroc.pl
http://bif6.ift.uni.wroc.pl
http://bilbo.ift.uni.wroc.pl
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http://biochemia.biotech.uni.wroc.pl
http://biol.uni.wroc.pl
http://biologia.uni.wroc.pl
http://bioltech.biotech.uni.wroc.pl
http://biongram.biotech.uni.wroc.pl
http://biopol-gaz-edu.uni.wroc.pl
http://biotech.uni.wroc.pl
http://biurokarier.uwr.edu.pl
http://blaschke.ift.uni.wroc.pl
http://blog.math.uni.wroc.pl
http://bos.wpae.uni.wroc.pl
http://brakteaty.archeo.uni.wroc.pl
http://bratek.biotech.uni.wroc.pl
http://bruker300.chem.uni.wroc.pl
http://bruker500.chem.uni.wroc.pl
http://bucd2.bu.uni.wroc.pl
http://bucd3.bu.uni.wroc.pl
http://buk.biotech.uni.wroc.pl
http://buwr.huesca.uni.wroc.pl
http://bzp.uni.wroc.pl
http://canvas.ii.uni.wroc.pl
http://cartoschool.uni.wroc.pl
http://cary5.chem.uni.wroc.pl
http://cary50.chem.uni.wroc.pl
http://cassidae.uni.wroc.pl
http://casyopea.chem.uni.wroc.pl
http://cbke.prawo.uni.wroc.pl/index.php?lan
g=pl
http://cbldm.uni.wroc.pl
http://ccd3.chem.uni.wroc.pl
http://cd.biotech.uni.wroc.pl
http://ceelg.prawo.uni.wroc.pl/
http://ceeps.uni.wroc.pl
http://cen.uni.wroc.pl
http://centrumjr.uni.wroc.pl
http://cepsa-conference.uni.wroc.pl
http://cequar.uni.wroc.pl
http://certiport.prawo.uni.wroc.pl/
http://chagall.ift.uni.wroc.pl
http://chaos.math.uni.wroc.pl
http://chem.uni.wroc.pl
http://chembiolab.uni.wroc.pl
http://chimerin.biotech.uni.wroc.pl
http://chmielewski.uni.wroc.pl
http://chor.uni.wroc.pl
http://ch-studien.uni.wroc.pl
http://cirg.ii.uni.wroc.pl
http://cisco.biotech.uni.wroc.pl
http://cko.uni.wroc.pl
http://cohesion.uni.wroc.pl
http://coli.biotech.uni.wroc.pl
http://colpolon.biol.uni.wroc.pl
http://compliance.uni.wroc.pl
http://continuum.ii.uni.wroc.pl
http://continuum.uni.wroc.pl
http://cosp16.astro.uni.wroc.pl
http://cost-eurolaminopathie.uni.wroc.pl
http://covid.uni.wroc.pl
http://cpanel.bos.wpae.uni.wroc.pl
http://cpanel.drzwiotwarte.wpae.uni.wroc.pl
http://cpanel.media.wpae.uni.wroc.pl
http://cpanel.niestacjonarne.wpae.uni.wroc.p
l
http://cpanel.powierzchniekongresowe.wpae.
uni.wroc.pl
http://cpanel.rekrutacja.wpae.uni.wroc.pl
http://cpanel.studiujpraktycznie.wpae.uni.wr
oc.pl
http://cpanel.twarzwydzialu.wpae.uni.wroc.p
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l
http://cpcalendars.bos.wpae.uni.wroc.pl
http://cpcalendars.drzwiotwarte.wpae.uni.wr
oc.pl
http://cpcalendars.media.wpae.uni.wroc.pl
http://cpcalendars.niestacjonarne.wpae.uni.w
roc.pl
http://cpcalendars.powierzchniekongresowe.
wpae.uni.wroc.pl
http://cpcalendars.rekrutacja.wpae.uni.wroc.
pl
http://cpcalendars.studiujpraktycznie.wpae.u
ni.wroc.pl
http://cpcalendars.twarzwydzialu.wpae.uni.w
roc.pl
http://cpcontacts.bos.wpae.uni.wroc.pl
http://cpcontacts.drzwiotwarte.wpae.uni.wro
c.pl
http://cpcontacts.media.wpae.uni.wroc.pl
http://cpcontacts.niestacjonarne.wpae.uni.wr
oc.pl
http://cpcontacts.powierzchniekongresowe.w
pae.uni.wroc.pl
http://cpcontacts.rekrutacja.wpae.uni.wroc.pl
http://cpcontacts.studiujpraktycznie.wpae.uni
.wroc.pl
http://cpcontacts.twarzwydzialu.wpae.uni.wr
oc.pl
http://criticality20.uni.wroc.pl
http://crkt.ift.uni.wroc.pl
http://cs.uni.wroc.pl
http://cseb.uni.wroc.pl
http://csne.huesca.uni.wroc.pl
http://ctwr.uni.wroc.pl
http://ctwr.wpae.uni.wroc.pl/
http://cuiusregio.uni.wroc.pl
http://cyfrowespotkania.uni.wroc.pl
http://czyk.ift.uni.wroc.pl
http://dab.biotech.uni.wroc.pl
http://dan705.chem.uni.wroc.pl
http://dante.uni.wroc.pl
http://dantealighieri.uni.wroc.pl
http://dart.uni.wroc.pl
http://dawid.psychologia.uni.wroc.pl
http://dem.ift.uni.wroc.pl
http://dev.klmn.uni.wroc.pl
http://dev-wnhip.uni.wroc.pl
http://dia.uni.wroc.pl
http://dknk.uni.wroc.pl
http://dkntl.uni.wroc.pl
http://Dlaboratorium.uni.wroc.pl
http://Dmuzeum-przyrodnicze.uni.wroc.pl
http://dnimozgu.uni.wroc.pl
http://dns1.bu.uni.wroc.pl
http://dns1.bu.uni.wroc.pl.
http://dns2.bu.uni.wroc.pl
http://doktoranci.uni.wroc.pl
http://doktoranckie.prawo.uni.wroc.pl/
http://Dopposite.uni.wroc.pl
http://download.biotech.uni.wroc.pl
http://dp2950.ifd.uni.wroc.pl
http://drzwiotwarte.wpae.uni.wroc.pl
http://dui.uni.wroc.pl
http://dyplomacja.uni.wroc.pl
http://dziegosc.biotech.uni.wroc.pl
http://dziekanat.wnb.uni.wroc.pl
http://dziekanat.wns.uni.wroc.pl
http://dziennikarstwo.uni.wroc.pl
http://e2000.chem.uni.wroc.pl
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http://easyprove.ii.uni.wroc.pl
http://ebiblioteka.phc.uni.wroc.pl
http://e-biblioteka.phc.uni.wroc.pl
http://economicgeology.uni.wroc.pl
http://e-danio.uni.wroc.pl
http://eduroam.uni.wroc.pl
http://eduroamap0.ift.uni.wroc.pl
http://eduroam-ap01.ifd.uni.wroc.pl
http://eduroam-ap02.ifd.uni.wroc.pl
http://eduroam-ap03.ifd.uni.wroc.pl
http://eduroam-ap04.ifd.uni.wroc.pl
http://eduroamap1.ift.uni.wroc.pl
http://eduroamap2.ift.uni.wroc.pl
http://eduroamap4.ift.uni.wroc.pl
http://edutainment.uni.wroc.pl
http://edyta.biotech.uni.wroc.pl
http://egov.uni.wroc.pl
http://eirene.bu.uni.wroc.pl
http://ekonom.biotech.uni.wroc.pl
http://elc.uni.wroc.pl
http://embriologiczna.uni.wroc.pl
http://eos.uni.wroc.pl
http://epodreczniki.uni.wroc.pl
http://epr1.chem.uni.wroc.pl
http://epr2.chem.uni.wroc.pl
http://e-rare3-treathgps.uni.wroc.pl
http://e-silva.uni.wroc.pl
http://estradiol.biotech.uni.wroc.pl
http://estudios.uni.wroc.pl
http://europaskale.uni.wroc.pl
http://europeanstudies.uni.wroc.pl
http://europeistyka.uni.wroc.pl
http://euwt.prawo.uni.wroc.pl/
http://events.ift.uni.wroc.pl
http://evs2018wroclaw.uni.wroc.pl
http://ewam.biotech.uni.wroc.pl
http://ewydawnictwo.prawo.uni.wroc.pl/
http://exclusive-citizenship.uni.wroc.pl
http://exit.ifd.uni.wroc.pl
http://exp1.bu.uni.wroc.pl
http://exp2.bu.uni.wroc.pl
http://f127.chem.uni.wroc.pl
http://f129.chem.uni.wroc.pl
http://f238.chem.uni.wroc.pl
http://f239.chem.uni.wroc.pl
http://f248.chem.uni.wroc.pl
http://fabricasocietatis.uni.wroc.pl
http://familyupbringing.uni.wroc.pl
http://fchroma.astro.uni.wroc.pl
http://filozofia.uni.wroc.pl
http://fiw.prawo.uni.wroc.pl/index.php/pl/
http://fkn42.uni.wroc.pl
http://fmw.math.uni.wroc.pl
http://fog-conf.meteo.uni.wroc.pl
http://forest.biol.uni.wroc.pl
http://forest.ift.uni.wroc.pl
http://forest.uni.wroc.pl
http://forum.irka.uni.wroc.pl
http://forum.math.uni.wroc.pl
http://forum.pi.math.uni.wroc.pl
http://fplc.biotech.uni.wroc.pl
http://frezja.biotech.uni.wroc.pl
http://fricas.math.uni.wroc.pl
http://ftp.ifd.uni.wroc.pl
http://ftpzmmipp.ifd.uni.wroc.pl
http://fundacja.uni.wroc.pl
http://fw-01-pat-01.prawo.uni.wroc.pl
http://fw-01-pat-02.prawo.uni.wroc.pl
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http://fw-01-pat-03.prawo.uni.wroc.pl
http://fwl.uni.wroc.pl
http://gaschrom.biotech.uni.wroc.pl
http://gateway.ifd.uni.wroc.pl
http://gaudium.uni.wroc.pl
http://gc.uni.wroc.pl
http://genomika.biotech.uni.wroc.pl
http://geogr.uni.wroc.pl
http://geolodzy.uni.wroc.pl
http://geom.uni.wroc.pl
http://girep2015.ifd.uni.wroc.pl
http://glam.uni.wroc.pl
http://glin1.chem.uni.wroc.pl
http://glis.ing.uni.wroc.pl
http://glog.biotech.uni.wroc.pl
http://gocek.biotech.uni.wroc.pl
http://golub.biotech.uni.wroc.pl
http://gosia.chem.uni.wroc.pl
http://gosia.ift.uni.wroc.pl
http://gpdfw1.biotech.uni.wroc.pl
http://gra.ift.uni.wroc.pl
http://gra2.ift.uni.wroc.pl
http://grab.biotech.uni.wroc.pl
http://granice.uni.wroc.pl
http://grazyna.ift.uni.wroc.pl
http://greczylo.ifd.uni.wroc.pl
http://gs.uni.wroc.pl
http://guest.ifd.uni.wroc.pl
http://gurcyt.ing.uni.wroc.pl
http://gw1.uni.wroc.pl
http://gwiazdeczka.ift.uni.wroc.pl
http://hala.chem.uni.wroc.pl
http://halina.biotech.uni.wroc.pl
http://halupka.uni.wroc.pl
http://hania.biotech.uni.wroc.pl
http://haufa.chem.uni.wroc.pl
http://helas.astro.uni.wroc.pl
http://helico.biotech.uni.wroc.pl
http://helio.astro.uni.wroc.pl
http://helios.bu.uni.wroc.pl
http://hellenopolonica.uni.wroc.pl
http://hemeromania.pl
http://henryk.uni.wroc.pl
http://hera.math.uni.wroc.pl
http://hera.math.uni.wroc.pl.
http://hermes.ii.uni.wroc.pl
http://hermes.ii.uni.wroc.pl.
http://hermes.math.uni.wroc.pl
http://hjp1.chem.uni.wroc.pl
http://hlp.uni.wroc.pl
http://hm.uni.wroc.pl
http://homooeconomicus.uni.wroc.pl
http://homosapiens.uni.wroc.pl
http://hosting-01.uni.wroc.pl
http://hosting-02.uni.wroc.pl
http://hosting-03.uni.wroc.pl
http://hosting-04.uni.wroc.pl
http://hplc.biotech.uni.wroc.pl
http://huesca.chem.uni.wroc.pl
http://huesca.uni.wroc.pl
http://hydro.uni.wroc.pl
http://i2p.ifd.uni.wroc.pl
http://ia-132.archeo.uni.wroc.pl
http://ia-134.archeo.uni.wroc.pl
http://ia-144.archeo.uni.wroc.pl
http://ia-145.archeo.uni.wroc.pl
http://ia-149.archeo.uni.wroc.pl
http://ia-153.archeo.uni.wroc.pl
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http://ia-155.archeo.uni.wroc.pl
http://iaus301.astro.uni.wroc.pl
http://ibe.biol.uni.wroc.pl
http://ibe.uni.wroc.pl
http://ibi.uni.wroc.pl
http://ibs.uni.wroc.pl
http://icgg2017.uni.wroc.pl
http://idefix.ift.uni.wroc.pl
http://ifa.uni.wroc.pl
http://ifd.uni.wroc.pl
http://ifg.uni.wroc.pl
http://ifg2.uni.wroc.pl
http://ifkika.uni.wroc.pl
http://ifp.uni.wroc.pl
http://ifp2.uni.wroc.pl
http://ifs.uni.wroc.pl
http://ift.uni.wroc.pl
http://ii.uni.wroc.pl
http://ik.uni.wroc.pl
http://indigo2.chem.uni.wroc.pl
http://indologia.uni.wroc.pl
http://ing.uni.wroc.pl
http://injo.uni.wroc.pl
http://innywmiesciespotkan.uni.wroc.pl
http://intcomm.uni.wroc.pl
http://intermetaldb.biotech.uni.wroc.pl
http://international.uni.wroc.pl
http://international.wns.uni.wroc.pl
http://international2.uni.wroc.pl
http://internationalalumni.uni.wroc.pl
http://ip-103.chem.uni.wroc.pl
http://ip-104.chem.uni.wroc.pl
http://ip-192.chem.uni.wroc.pl
http://ip-193.chem.uni.wroc.pl
http://ipol-old.uni.wroc.pl
http://irena.biotech.uni.wroc.pl
http://irena.bu.uni.wroc.pl
http://isep16.biol.uni.wroc.pl
http://isep16.uni.wroc.pl
http://isepsociety.uni.wroc.pl
http://isksio.uni.wroc.pl
http://ism.uni.wroc.pl
http://ispec.astro.uni.wroc.pl
http://iswn.wpae.uni.wroc.pl
http://italica.uni.wroc.pl
http://itc.biotech.uni.wroc.pl
http://iwsp2015.ifd.uni.wroc.pl
http://iwsp2017.ifd.uni.wroc.pl
http://izydor.wbt.uni.wroc.pl
http://izydor.wbt.uni.wroc.pl.
http://izz.bu.uni.wroc.pl
http://jakier.ing.uni.wroc.pl
http://jesion.biotech.uni.wroc.pl
http://joanna.biotech.uni.wroc.pl
http://jodla.biotech.uni.wroc.pl
http://jogaklasyczna.uni.wroc.pl
http://jola.ift.uni.wroc.pl
http://jpaz.meteo.uni.wroc.pl
http://jpuz.ing.uni.wroc.pl
http://js.ing.uni.wroc.pl
http://js512.chem.uni.wroc.pl
http://jubileusz.prawo.uni.wroc.pl/
http://jubileusz.wpae.uni.wroc.pl
http://judaistyka.en.uni.wroc.pl
http://judyta.biotech.uni.wroc.pl
http://julia.chem.uni.wroc.pl
http://julia1.chem.uni.wroc.pl
http://julitamakaro.uni.wroc.pl
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http://jw.ing.uni.wroc.pl
http://k0.elc.uni.wroc.pl
http://k1.elc.uni.wroc.pl
http://k10.prawo.uni.wroc.pl
http://k100.prawo.uni.wroc.pl
http://k101.prawo.uni.wroc.pl
http://k102.prawo.uni.wroc.pl
http://k103.prawo.uni.wroc.pl
http://k11.prawo.uni.wroc.pl
http://k110.prawo.uni.wroc.pl
http://k111.prawo.uni.wroc.pl
http://k112.prawo.uni.wroc.pl
http://k113.prawo.uni.wroc.pl
http://k120.prawo.uni.wroc.pl
http://k121.prawo.uni.wroc.pl
http://k122.prawo.uni.wroc.pl
http://k123.prawo.uni.wroc.pl
http://k13.prawo.uni.wroc.pl
http://k130.prawo.uni.wroc.pl
http://k131.prawo.uni.wroc.pl
http://k132.prawo.uni.wroc.pl
http://k133.prawo.uni.wroc.pl
http://k140.prawo.uni.wroc.pl
http://k141.prawo.uni.wroc.pl
http://k142.prawo.uni.wroc.pl
http://k143.prawo.uni.wroc.pl
http://k160.prawo.uni.wroc.pl
http://k161.prawo.uni.wroc.pl
http://k162.prawo.uni.wroc.pl
http://k163.prawo.uni.wroc.pl
http://k170.prawo.uni.wroc.pl
http://k171.prawo.uni.wroc.pl
http://k172.prawo.uni.wroc.pl
http://k173.prawo.uni.wroc.pl
http://k180.prawo.uni.wroc.pl
http://k181.prawo.uni.wroc.pl
http://k182.prawo.uni.wroc.pl
http://k183.prawo.uni.wroc.pl
http://k190.prawo.uni.wroc.pl
http://k191.prawo.uni.wroc.pl
http://k192.prawo.uni.wroc.pl
http://k193.prawo.uni.wroc.pl
http://k2.elc.uni.wroc.pl
http://k20.prawo.uni.wroc.pl
http://k200.prawo.uni.wroc.pl
http://k201.prawo.uni.wroc.pl
http://k202.prawo.uni.wroc.pl
http://k203.prawo.uni.wroc.pl
http://k21.prawo.uni.wroc.pl
http://k210.prawo.uni.wroc.pl
http://k211.prawo.uni.wroc.pl
http://k212.prawo.uni.wroc.pl
http://k213.prawo.uni.wroc.pl
http://k22.prawo.uni.wroc.pl
http://k220.prawo.uni.wroc.pl
http://k221.prawo.uni.wroc.pl
http://k222.prawo.uni.wroc.pl
http://k223.prawo.uni.wroc.pl
http://k23.prawo.uni.wroc.pl
http://k230.prawo.uni.wroc.pl
http://k231.prawo.uni.wroc.pl
http://k232.prawo.uni.wroc.pl
http://k233.prawo.uni.wroc.pl
http://k240.prawo.uni.wroc.pl
http://k241.prawo.uni.wroc.pl
http://k242.prawo.uni.wroc.pl
http://k243.prawo.uni.wroc.pl
http://k250.prawo.uni.wroc.pl
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http://k251.prawo.uni.wroc.pl
http://k252.prawo.uni.wroc.pl
http://k253.prawo.uni.wroc.pl
http://k3.elc.uni.wroc.pl
http://k30.prawo.uni.wroc.pl
http://k31.prawo.uni.wroc.pl
http://k32.prawo.uni.wroc.pl
http://k33.prawo.uni.wroc.pl
http://k4.elc.uni.wroc.pl
http://k40.prawo.uni.wroc.pl
http://k41.prawo.uni.wroc.pl
http://k42.prawo.uni.wroc.pl
http://k43.prawo.uni.wroc.pl
http://k5.elc.uni.wroc.pl
http://k50.prawo.uni.wroc.pl
http://k51.prawo.uni.wroc.pl
http://k52.prawo.uni.wroc.pl
http://k53.prawo.uni.wroc.pl
http://k6.elc.uni.wroc.pl
http://k60.prawo.uni.wroc.pl
http://k61.prawo.uni.wroc.pl
http://k62.prawo.uni.wroc.pl
http://k63.prawo.uni.wroc.pl
http://k7.elc.uni.wroc.pl
http://k70.prawo.uni.wroc.pl
http://k71.prawo.uni.wroc.pl
http://k72.prawo.uni.wroc.pl
http://k73.prawo.uni.wroc.pl
http://k8.elc.uni.wroc.pl
http://k80.prawo.uni.wroc.pl
http://k81.prawo.uni.wroc.pl
http://k82.prawo.uni.wroc.pl
http://k83.prawo.uni.wroc.pl
http://k9.elc.uni.wroc.pl
http://k90.prawo.uni.wroc.pl
http://k91.prawo.uni.wroc.pl
http://k92.prawo.uni.wroc.pl
http://k93.prawo.uni.wroc.pl
http://kamil.math.uni.wroc.pl
http://kampusgrunwaldzki.uni.wroc.pl
http://kartografia.uni.wroc.pl
http://kasaty.uni.wroc.pl
http://kasia.ift.uni.wroc.pl
http://kbi.uni.wroc.pl
http://kbte.uni.wroc.pl
http://kepler.ift.uni.wroc.pl
http://kfn.uni.wroc.pl
http://kgil.uni.wroc.pl
http://kiwi.ii.uni.wroc.pl
http://klahn.ift.uni.wroc.pl
http://klmn.uni.wroc.pl
http://klon.biotech.uni.wroc.pl
http://kmp.uni.wroc.pl
http://kmsi.uni.wroc.pl
http://kne.uni.wroc.pl
http://knfp.uni.wroc.pl
http://knlpartykula.uni.wroc.pl
http://knmt.math.uni.wroc.pl
http://kno.ii.uni.wroc.pl
http://knoppix.math.uni.wroc.pl
http://knpc.ibi.uni.wroc.pl
http://knpkpsyche.uni.wroc.pl
http://knprp.prawo.uni.wroc.pl/
http://knsa.astro.uni.wroc.pl
http://knsg.uni.wroc.pl
http://knwppn.uni.wroc.pl
http://ko401a.chem.uni.wroc.pl
http://kocur.uni.wroc.pl
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http://kolekcjalwowska.uni.wroc.pl
http://kolo.inicjatyw.tworczych.uni.wroc.pl
http://konferencja.dziecko.uni.wroc.pl
http://konferencja.ekosystemy.uni.wroc.pl
http://konferencja.gombrowicz.uni.wroc.pl
http://konferencja.kartografia.uni.wroc.pl
http://konferencja.spnjo.uni.wroc.pl
http://konferencja.srodowisko.uni.wroc.pl
http://konferencja.szo.uni.wroc.pl
http://kongres2020.uni.wroc.pl
http://kongresfuturologiczny2014.uni.wroc.p
l
http://kongrespolonistow2020.uni.wroc.pl
http://konwalia.biotech.uni.wroc.pl
http://kosowka.biotech.uni.wroc.pl
http://kpf.wpae.uni.wroc.pl/
http://kpk.prawo.uni.wroc.pl/
http://kpkm.prawo.uni.wroc.pl/
http://kroniki.muzeum.uni.wroc.pl
http://krus.uni.wroc.pl
http://kruszce.uni.wroc.pl
http://kryminalistyka.prawo.uni.wroc.pl/
http://ksi.ii.uni.wroc.pl
http://kuba.chem.uni.wroc.pl
http://kw.uni.wroc.pl
http://kwasnicki.prawo.uni.wroc.pl/
http://kwsm.uni.wroc.pl
http://lab.ifd.uni.wroc.pl
http://lab-120.ifd.uni.wroc.pl
http://lab-124.ifd.uni.wroc.pl
http://lab-128.ifd.uni.wroc.pl
http://lab-305.ifd.uni.wroc.pl
http://lab-308.ifd.uni.wroc.pl
http://labas.uni.wroc.pl
http://lan2.bu.uni.wroc.pl
http://lan3.bu.uni.wroc.pl
http://larhcor.uni.wroc.pl
http://las.biol.uni.wroc.pl
http://las.uni.wroc.pl
http://lb.uni.wroc.pl
http://ldap.ift.uni.wroc.pl
http://leda.biotech.uni.wroc.pl
http://legalinnovation.wpae.uni.wroc.pl/
http://leki-staropolskie.uni.wroc.pl
http://leksykon.granice.uni.wroc.pl
http://licznik.ift.uni.wroc.pl
http://life-apis.meteo.uni.wroc.pl
http://limba.biotech.uni.wroc.pl
http://linum.biotech.uni.wroc.pl
http://lipa.biotech.uni.wroc.pl
http://lis1.chem.uni.wroc.pl
http://lis2.chem.uni.wroc.pl
http://llb.wpae.uni.wroc.pl
http://logopedia.uni.wroc.pl
http://lumisterol.biotech.uni.wroc.pl
http://luna.bu.uni.wroc.pl
http://lupek.ift.uni.wroc.pl
http://lupin.biotech.uni.wroc.pl
http://mada.chem.uni.wroc.pl
http://mag-01.uni.wroc.pl
http://mag-02.uni.wroc.pl
http://magdalena.matusiak.ing.uni.wroc.pl
http://magn1.chem.uni.wroc.pl
http://magn2.chem.uni.wroc.pl
http://magn4.chem.uni.wroc.pl
http://magweb.math.uni.wroc.pl
http://mail.dyplomacja.uni.wroc.pl
http://mail.ifd.uni.wroc.pl
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http://mail.psychologia.uni.wroc.pl
http://mail.wbt.uni.wroc.pl
http://maldi.biotech.uni.wroc.pl
http://mamba.ifd.uni.wroc.pl
http://mappingair.meteo.uni.wroc.pl
http://marcin.ift.uni.wroc.pl
http://marek-derwich.uni.wroc.pl
http://maria1.chem.uni.wroc.pl
http://maria2.chem.uni.wroc.pl
http://mariola.chem.uni.wroc.pl
http://mariolka.biotech.uni.wroc.pl
http://marta.biotech.uni.wroc.pl
http://marta.ift.uni.wroc.pl
http://maryna.biotech.uni.wroc.pl
http://marysia.chem.uni.wroc.pl
http://math.uni.wroc.pl
http://mawdan.ing.uni.wroc.pl
http://max.ifd.uni.wroc.pl
http://mbd.muzeum.uni.wroc.pl
http://mcs.uni.wroc.pl
http://mcss.uni.wroc.pl
http://media.wpae.uni.wroc.pl
http://mediacje.prawo.uni.wroc.pl/
http://meritum.uni.wroc.pl
http://merkuriusz.biotech.uni.wroc.pl.
http://meru-nm-01.uni.wroc.pl
http://meteo.uni.wroc.pl
http://mgeol.ing.uni.wroc.pl
http://mic17.biotech.uni.wroc.pl
http://michalis.ii.uni.wroc.pl
http://mikrob.biotech.uni.wroc.pl
http://mikrobiologia.uni.wroc.pl
http://mili.biotech.uni.wroc.pl
http://mimiker.ii.uni.wroc.pl
http://minerva.biotech.uni.wroc.pl
http://misc.ifd.uni.wroc.pl
http://misio.ift.uni.wroc.pl
http://mizpewr.uni.wroc.pl
http://mkl705.chem.uni.wroc.pl
http://mmm.uni.wroc.pl
http://monika.chem.uni.wroc.pl
http://moodle.math.uni.wroc.pl
http://mos1.chem.uni.wroc.pl
http://mos2.chem.uni.wroc.pl
http://mos3.chem.uni.wroc.pl
http://mptl12.ifd.uni.wroc.pl
http://mskngoryl.uni.wroc.pl
http://msos.uni.wroc.pl
http://msos.uwr.edu.pl
http://mtest.uni.wroc.pl
http://mun.wns.uni.wroc.pl
http://muszkowice.archeo.uni.wroc.pl
http://muzeum.uni.wroc.pl
http://muzeum-geologiczne.uni.wroc.pl
http://muzmin.ing.uni.wroc.pl
http://mx.archeo.uni.wroc.pl
http://myco.biotech.uni.wroc.pl
http://myszka.chem.uni.wroc.pl
http://nadia.biotech.uni.wroc.pl
http://naokolosrodowiska.uni.wroc.pl
http://natalia.chem.uni.wroc.pl
http://nat-dziekanat-filologia.uni.wroc.pl
http://nauczaniefilozofii.uni.wroc.pl
http://naukabigdata.uni.wroc.pl
http://nauki-sadowe.prawo.uni.wroc.pl/
http://ncanon.ift.uni.wroc.pl
http://nemesis.ii.uni.wroc.pl
http://neptun.biotech.uni.wroc.pl
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http://neut.ift.uni.wroc.pl
http://new.spnjo.uni.wroc.pl
http://newton.bu.uni.wroc.pl
http://niestacjonarne.wpae.uni.wroc.pl
http://nkck.prawo.uni.wroc.pl/
http://nke.prawo.uni.wroc.pl/
http://nkeOLD.prawo.uni.wroc.pl –
staraStrona
http://nkpa.uni.wroc.pl
http://nl-interdyscyplinarnie.uni.wroc.pl
http://nmr1.chem.uni.wroc.pl
http://nmr2.chem.uni.wroc.pl
http://nmr3.chem.uni.wroc.pl
http://nmr4.chem.uni.wroc.pl
http://nomad.ifd.uni.wroc.pl
http://novai.judaistyka.uni.wroc.pl
http://ns1.ifd.uni.wroc.pl
http://ns1.ifd.uni.wroc.pl.
http://nu.ift.uni.wroc.pl
http://nzs.uni.wroc.pl
http://obrop.uni.wroc.pl
http://ocean.uni.wroc.pl
http://ocs.ift.uni.wroc.pl
http://o-edukacji-inaczej.uni.wroc.pl
http://office365.uni.wroc.pl
http://ogrodbotaniczny.uni.wroc.pl
http://oiz.meteo.uni.wroc.pl
http://okzs.astro.uni.wroc.pl
http://old.fmw.uni.wroc.pl
http://old.ift.uni.wroc.pl
http://old.ik.uni.wroc.pl
http://old.pedagogika.uni.wroc.pl
http://old.psychologia.uni.wroc.pl
http://oldmappingair.meteo.uni.wroc.pl
http://old-metanogen.biotech.uni.wroc.pl
http://oldwww.spnjo.uni.wroc.pl
http://olimpiada.ifd.uni.wroc.pl
http://osemka.uni.wroc.pl
http://oszczanowski.uni.wroc.pl
http://p1.ii.uni.wroc.pl
http://p102-1.ifa.uni.wroc.pl
http://p115.chem.uni.wroc.pl
http://p405.chem.uni.wroc.pl
http://p501.chem.uni.wroc.pl
http://p505.chem.uni.wroc.pl
http://p506.chem.uni.wroc.pl
http://p507.chem.uni.wroc.pl
http://p511.chem.uni.wroc.pl
http://p602a.chem.uni.wroc.pl
http://p604.chem.uni.wroc.pl
http://p607.chem.uni.wroc.pl
http://p611.chem.uni.wroc.pl
http://p614.chem.uni.wroc.pl
http://pag-www.ii.uni.wroc.pl
http://paleo.biol.uni.wroc.pl
http://panorama.muzeum.uni.wroc.pl
http://panoramix.ift.uni.wroc.pl
http://panoramx.ift.uni.wroc.pl
http://panoramywojslawice.pl
http://partner.uni.wroc.pl
http://patriam.uni.wroc.pl
http://pb.psychologia.uni.wroc.pl
http://pbj.biotech.uni.wroc.pl
http://pcsn.uni.wroc.pl
http://pd.uni.wroc.pl
http://pdf20.ifd.uni.wroc.pl
http://pdf21.ifd.uni.wroc.pl
http://pdf22.ifd.uni.wroc.pl
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http://pedagogika.uni.wroc.pl
http://pep130.chem.uni.wroc.pl
http://pep75.chem.uni.wroc.pl
http://perkin.biotech.uni.wroc.pl
http://phc.uni.wroc.pl
http://phd.wns.uni.wroc.pl
http://phymet2.biotech.uni.wroc.pl
http://physics.uni.wroc.pl
http://piasek.bu.uni.wroc.pl
http://pisma.biotech.uni.wroc.pl
http://pjm.uni.wroc.pl
http://pk.uni.wroc.pl
http://pkbidbn.uni.wroc.pl
http://plan.psychologia.uni.wroc.pl
http://planetarium.astro.uni.wroc.pl
http://platon.bu.uni.wroc.pl
http://plconference.prawo.uni.wroc.pl/
http://pluton.biotech.uni.wroc.pl
http://pme.uni.wroc.pl
http://pmph.ing.uni.wroc.pl
http://pnsnb.uni.wroc.pl
http://pochaba.chem.uni.wroc.pl
http://poczta.archeo.uni.wroc.pl
http://poczta.astro.uni.wroc.pl
http://poczta.biotech.uni.wroc.pl
http://poczta.math.uni.wroc.pl
http://poczta.uwr.edu.pl
http://podyplomowe.prawo.uni.wroc.pl.bak –
backup
http://podyplomowe2.prawo.uni.wroc.pl.bak
– backup
http://pojs.ii.uni.wroc.pl
http://pok603.chem.uni.wroc.pl
http://pok604a.chem.uni.wroc.pl
http://politicalreview.uni.wroc.pl
http://politicalscience.uni.wroc.pl
http://politologia.uni.wroc.pl
http://polonia-veneto.uni.wroc.pl
http://pomoc.uni.wroc.pl
http://pomoc.uwr.edu.pl
http://poradnia.ifp.uni.wroc.pl
http://portal.uwr.edu.pl
http://post.ifkika.uni.wroc.pl
http://potestas.uni.wroc.pl
http://powierzchniekongresowe.wpae.uni.wr
oc.pl
http://ppe.uni.wroc.pl
http://ppk.uni.wroc.pl
http://ppkn.uni.wroc.pl
http://ppm.uni.wroc.pl
http://ppmtest.uni.wroc.pl
http://ppp.uni.wroc.pl
http://pracownia.audiosfery.uni.wroc.pl
http://pracownia.fonetyki.uni.wroc.pl
http://pracownia.mediacji.uni.wroc.pl
http://pracowniabiblijna.uni.wroc.pl
http://pracownia-sw.ift.uni.wroc.pl
http://praktyki.prawo.uni.wroc.pl/
http://prawajednostki.prawo.uni.wroc.pl/
http://prawaorientu.prawo.uni.wroc.pl/
http://prawo.uni.wroc.pl
http://prawo-dowodowe.prawo.uni.wroc.pl/
http://prework.uni.wroc.pl
http://projekt.ii.uni.wroc.pl
http://projektutw.uni.wroc.pl
http://protein.pl
http://proteng.biotech.uni.wroc.pl
http://proton.ift.uni.wroc.pl
http://proxy.bu.uni.wroc.pl
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http://proxy.ift.uni.wroc.pl
http://proxy-www.bu.uni.wroc.pl
http://proxy-www2.bu.uni.wroc.pl
http://pruchnik1.chem.uni.wroc.pl
http://przechyly.uni.wroc.pl
http://przecinek.ift.uni.wroc.pl
http://przeglad.prawo.uni.wroc.pl/
http://przesmycka.ii.uni.wroc.pl
http://ps2.chem.uni.wroc.pl
http://ps5.chem.uni.wroc.pl
http://psh.uni.wroc.pl
http://pspa2007.ifd.uni.wroc.pl
http://psychologia.uni.wroc.pl
http://ptf.uni.wroc.pl
http://ptmin2017.ing.uni.wroc.pl
http://ptmin2018.uni.wroc.pl
http://ptswroclaw.uni.wroc.pl
http://publikowanie.uni.wroc.pl
http://pwi.ii.uni.wroc.pl
http://pziwf.ifd.uni.wroc.pl
http://pziwf.ifd.uni.wroc.pl/
http://qol.disabled.uni.wroc.pl
http://quaga.biotech.uni.wroc.pl
http://qualico2018.uni.wroc.pl
http://quart.uni.wroc.pl
http://quellen-schlesien.uni.wroc.pl
http://quovadisitaly.uni.wroc.pl
http://r.meteo.uni.wroc.pl
http://radius.uwr.edu.pl
http://radius2.uwr.edu.pl
http://rbl.uni.wroc.pl
http://r-born-uni-g12.uni.wroc.pl
http://receiver.ift.uni.wroc.pl
http://rei.ift.uni.wroc.pl
http://rejestracja.ds.uni.wroc.pl
http://rekrutacja.math.uni.wroc.pl
http://rekrutacja.wns.uni.wroc.pl
http://rekrutacja.wpae.uni.wroc.pl
http://rekrutacja-
ekonomia.prawo.uni.wroc.pl
http://rektorat.uni.wroc.pl
http://relay.uwr.edu.pl
http://repozytorium.bu.uni.wroc.pl
http://rhodo.biotech.uni.wroc.pl
http://rj2.chem.uni.wroc.pl
http://rj3.chem.uni.wroc.pl
http://rj4.chem.uni.wroc.pl
http://rj5.chem.uni.wroc.pl
http://rj6.chem.uni.wroc.pl
http://rkn.uni.wroc.pl
http://r-leopold-gate-87-17.uni.wroc.pl
http://r-leopold-uni-g12.uni.wroc.pl
http://r-nankiera-1601.uni.wroc.pl
http://rno.ii.uni.wroc.pl
http://robaczek.ifd.uni.wroc.pl
http://robertniedzwiedzki.ing.uni.wroc.pl
http://rocznikibiblioteczne.ibi.uni.wroc.pl
http://rocznik-slawistyczny.uni.wroc.pl
http://rozwoj.uni.wroc.pl
http://rsrvd-15.ifd.uni.wroc.pl
http://rsrvd-80.ifd.uni.wroc.pl
http://rtarka.ing.uni.wroc.pl
http://r-uni-born-g12.uni.wroc.pl
http://r-uni-leopold-g12.uni.wroc.pl
http://ruzsp.uni.wroc.pl
http://sa.uni.wroc.pl
http://samai.uni.wroc.pl
http://samorzad.uni.wroc.pl
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http://s-antropologia.uni.wroc.pl
http://saraval.uni.wroc.pl
http://s-born-ifd-2950.uni.wroc.pl
http://s-born-ifd-3524.uni.wroc.pl
http://s-born-ift-3524.uni.wroc.pl
http://s-born-ing-3524.uni.wroc.pl
http://scheduler.ii.uni.wroc.pl
http://school.astro.uni.wroc.pl
http://school2016.astro.uni.wroc.pl
http://schopenhauer.uni.wroc.pl
http://sd.wfa.uni.wroc.pl
http://sebu.ing.uni.wroc.pl
http://seismo.astro.uni.wroc.pl
http://selene.bu.uni.wroc.pl
http://serwacy.ifa.uni.wroc.pl
http://sgwuwr.ing.uni.wroc.pl
http://s-ifa.uni.wroc.pl
http://sjpik.uni.wroc.pl
http://skierka.adm.uni.wroc.pl.
http://skn.ekologow.uni.wroc.pl
http://skn.genetyka.uni.wroc.pl
http://skn.prawa.latino.uni.wroc.pl
http://sknb.uni.wroc.pl
http://skn-bpk.prawo.uni.wroc.pl/
http://sknghumangeography.uni.wroc.pl
http://sknj.uni.wroc.pl
http://sknpsk.uni.wroc.pl
http://skorpion.ifd.uni.wroc.pl
"http://skos.ii.uni.wroc.pl
Michalis.ii.uni.wroc.pl
Kno.ii.uni.wroc.pl"
http://skryba.biotech.uni.wroc.pl
http://slack.archeo.uni.wroc.pl
http://slasknasz.uni.wroc.pl
http://slide.biotech.uni.wroc.pl
http://smallparties.uni.wroc.pl
http://s-nankiera.uni.wroc.pl
http://sobotka.uni.wroc.pl
http://socjologia.uni.wroc.pl
http://solidarnosc.uni.wroc.pl
http://solidworks.ifd.uni.wroc.pl
http://sorm.uni.wroc.pl
http://sosna.biotech.uni.wroc.pl
http://spa.prawo.uni.wroc.pl/
http://spectra.astro.uni.wroc.pl
http://speno.uni.wroc.pl
http://spg.ing.uni.wroc.pl
http://spitsbergen.ing.uni.wroc.pl
http://spnjo.uni.wroc.pl
http://sport.uni.wroc.pl
http://spr.ii.uni.wroc.pl
http://spr.uni.wroc.pl
http://srp.uni.wroc.pl
http://srv.ifd.uni.wroc.pl
http://ssa.redakcja.uni.wroc.pl
http://ssk.bu.uni.wroc.pl
http://ssl.ifd.uni.wroc.pl
http://stacje.meteo.uni.wroc.pl
http://stara.etnologia.uni.wroc.pl
http://stara.indologia.uni.wroc.pl
http://stara.judaistyka.uni.wroc.pl
http://stara.kulturoznawstwo.uni.wroc.pl
http://stara.muzykologia.uni.wroc.pl
http://staze.math.uni.wroc.pl
http://staze.prawo.uni.wroc.pl/
http://storczyk.uni.wroc.pl
http://streptokok.biotech.uni.wroc.pl
http://stu.uni.wroc.pl
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http://studia.doktoranckie.ing.uni.wroc.pl
http://studiamiejskie.uni.wroc.pl
http://studiaoksiazce.ibi.uni.wroc.pl
http://studiapodyplomowe.ing.uni.wroc.pl
http://studiujpraktycznie.wpae.uni.wroc.pl
http://studiumprzekladu.uni.wroc.pl
http://studysocialsciences.uni.wroc.pl
http://sudan.archeo.uni.wroc.pl
http://summerschool.uni.wroc.pl
http://sunflower.ift.uni.wroc.pl
http://sunflower.ift.uni.wroc.pl.
http://sw-10.prawo.uni.wroc.pl
http://sweet1.chem.uni.wroc.pl
http://swierk.biotech.uni.wroc.pl
http://sykomora.biotech.uni.wroc.pl
http://synagoga.uni.wroc.pl
http://synbiot.uni.wroc.pl
http://szczepkowicz.ifd.uni.wroc.pl
http://szermierz.uni.wroc.pl.
http://szewska36.uni.wroc.pl
http://tableaux.ii.uni.wroc.pl
http://tadwil.biotech.uni.wroc.pl
http://tamara.biotech.uni.wroc.pl
http://taniecdawny.uni.wroc.pl
http://tarnina.biotech.uni.wroc.pl
http://tau.ift.uni.wroc.pl
http://teresa.biotech.uni.wroc.pl
http://term.biotech.uni.wroc.pl
http://terra.biotech.uni.wroc.pl
http://test.ifr.uni.wroc.pl
http://test.pk.uni.wroc.pl
http://test.rkn.uni.wroc.pl
http://test.samai.uni.wroc.pl
http://test.sjpik.uni.wroc.pl
http://themis.ii.uni.wroc.pl
http://ticket.ift.uni.wroc.pl
http://tico1.chem.uni.wroc.pl
http://tkng.uni.wroc.pl
http://topaz.bu.uni.wroc.pl
http://topola.biotech.uni.wroc.pl
http://towarzystwo.ifp.uni.wroc.pl
http://tracker-zapisy.ii.uni.wroc.pl
http://tradycjabiblijna.uni.wroc.pl
http://tradycjaustna.uni.wroc.pl
http://transfer.uni.wroc.pl
http://translatoryka.uni.wroc.pl
http://tron.ift.uni.wroc.pl
http://tulipan.biotech.uni.wroc.pl
http://turko.ift.uni.wroc.pl
http://turowski.uni.wroc.pl
http://tux.ift.uni.wroc.pl
http://twarzwydzialu.wpae.uni.wroc.pl
http://tymcia.chem.uni.wroc.pl
http://tytan.biotech.uni.wroc.pl
http://ua.uni.wroc.pl
http://ulisses.prawo.uni.wroc.pl.
http://umowy.prawo.uni.wroc.pl/
http://unesco.uni.wroc.pl
http://uran.biotech.uni.wroc.pl
http://urbanstudies.uni.wroc.pl
http://users.ift.uni.wroc.pl
http://usos.uni.wroc.pl
http://utw.uni.wroc.pl
http://uwr.edu.pl
http://uwr-edu-
pl.mail.protection.outlook.com.
http://variograf.uni.wroc.pl
http://vents.ing.uni.wroc.pl
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http://video.biotech.uni.wroc.pl
http://viikonfrontacje.psychologia.uni.wroc.p
l
http://vikongresptp.ifd.uni.wroc.pl
http://vincenz.pl
http://violet.ift.uni.wroc.pl
http://vitsbj.uni.wroc.pl
http://vote.ii.uni.wroc.pl
"http://vote.ii.uni.wroc.pl
Sirocco.ii.uni.wroc.pl"
http://vpn.ifd.uni.wroc.pl
http://vpn.ift.uni.wroc.pl
http://vpn.uwr.edu.pl
http://vs.ing.uni.wroc.pl
http://waif.math.uni.wroc.pl
http://walkiria.biotech.uni.wroc.pl
http://warsztat.ift.uni.wroc.pl
http://wbar.ing.uni.wroc.pl
http://wbt.huesca.uni.wroc.pl
http://wbt.uni.wroc.pl
http://wch.huesca.uni.wroc.pl
http://web.ift.uni.wroc.pl
http://webcat.ii.uni.wroc.pl
http://webdisk.bos.wpae.uni.wroc.pl
http://webdisk.drzwiotwarte.wpae.uni.wroc.p
l
http://webdisk.media.wpae.uni.wroc.pl
http://webdisk.niestacjonarne.wpae.uni.wroc.
pl
http://webdisk.powierzchniekongresowe.wpa
e.uni.wroc.pl
http://webdisk.rekrutacja.wpae.uni.wroc.pl
http://webdisk.studiujpraktycznie.wpae.uni.
wroc.pl
http://webdisk.twarzwydzialu.wpae.uni.wroc
.pl
http://webmail.bos.wpae.uni.wroc.pl
http://webmail.drzwiotwarte.wpae.uni.wroc.
pl
http://webmail.media.wpae.uni.wroc.pl
http://webmail.niestacjonarne.wpae.uni.wroc
.pl
http://webmail.powierzchniekongresowe.wp
ae.uni.wroc.pl
http://webmail.rekrutacja.wpae.uni.wroc.pl
http://webmail.studiujpraktycznie.wpae.uni.
wroc.pl
http://webmail.twarzwydzialu.wpae.uni.wroc
.pl
http://wfa.huesca.uni.wroc.pl
http://wfa.uni.wroc.pl
http://wfil.huesca.uni.wroc.pl
http://wfil.uni.wroc.pl
http://wichl.uni.wroc.pl
http://wifi.ifd.uni.wroc.pl
http://wiltad.biotech.uni.wroc.pl
http://wirolizyny.uni.wroc.pl
http://wirtualnawycieczka.muzeum.uni.wroc.
pl
http://wkm.uni.wroc.pl
http://wmi.huesca.uni.wroc.pl
http://wnb.huesca.uni.wroc.pl
http://wnhip.huesca.uni.wroc.pl
http://wnoz.uni.wroc.pl
http://wns.huesca.uni.wroc.pl
http://wns.uni.wroc.pl
http://wnzks.huesca.uni.wroc.pl
http://wpae.huesca.uni.wroc.pl
http://wpae.uni.wroc.pl
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http://wpl.uni.wroc.pl
http://wratislavia.archeo.uni.wroc.pl
http://wrlae.prawo.uni.wroc.pl/index.php/wrl
ae
http://wroclaw-bonn2010.ifd.uni.wroc.pl
http://wschod.uni.wroc.pl
http://wsk.prawo.uni.wroc.pl/
http://wsp.uni.wroc.pl
http://wtmh.sobotka.uni.wroc.pl
http://wtmh.uni.wroc.pl
http://ww3.archeo.uni.wroc.pl/en
http://www.actaerasmiana.prawo.uni.wroc.pl
/
http://www.archeo.uni.wroc.pl
http://www.astro.uni.wroc.pl
http://www.bu.uni.wroc.pl
http://www.greczylo.ifd.uni.wroc.pl
http://www.hfnw.ifd.uni.wroc.pl
http://www.huesca.uni.wroc.pl
http://www.ifd.uni.wroc.pl
http://www.ifkika.uni.wroc.pl
http://www.ifr.uni.wroc.pl/es/estudios-
hispanicos
http://www.ii.uni.wroc.pl
http://www.international-
applications.uni.wroc.pl
http://www.isfp.ifd.uni.wroc.pl
http://www.iwsp.ifd.uni.wroc.pl
http://www.iwsp2013.ifd.uni.wroc.pl
http://www.iwsp2015.ifd.uni.wroc.pl
http://www.iwsp2017.ifd.uni.wroc.pl
http://www.iwsp2019.ifd.uni.wroc.pl
http://www.jubileusz.wpae.uni.wroc.pl
http://www.kamien.ifd.uni.wroc.pl
http://www.knf.ifd.uni.wroc.pl
http://www.math.uni.wroc.pl
http://www.mptl12.ifd.uni.wroc.pl
http://www.orientallawreview.prawo.uni.wro
c.pl/
http://www.pdf19.ifd.uni.wroc.pl
http://www.pe.ifd.uni.wroc.pl
http://www.pe.ifd.uni.wroc.pl/
http://www.pj.ifd.uni.wroc.pl
http://www.pj.ifd.uni.wroc.pl/
http://www.plu2014.ifd.uni.wroc.pl
http://www.podyplomowe.prawo.uni.wroc.pl
/
http://www.pracdydfiz.ifd.uni.wroc.pl
http://www.pracdydfiz.ifd.uni.wroc.pl/
http://www.pracownia.ifd.uni.wroc.pl
http://www.pracownia.ifd.uni.wroc.pl/
http://www.pracownia2.ifd.uni.wroc.pl
http://www.pracownia2.ifd.uni.wroc.pl/
http://www.pspa2007.ifd.uni.wroc.pl
http://www.sli.ifd.uni.wroc.pl
http://www.sli.ifd.uni.wroc.pl/
http://www.ssa.archeo.uni.wroc.pl
http://www.studiaerasmiana.prawo.uni.wroc.
pl/
http://www.symposium.ifd.uni.wroc.pl
http://www.szczepkowicz.ifd.uni.wroc.pl
http://www.za.ifd.uni.wroc.pl
http://www.zee.ifd.uni.wroc.pl
http://www.zee.ifd.uni.wroc.pl/
http://www.zfd.ifd.uni.wroc.pl
http://www.zfd.ifd.uni.wroc.pl/
http://www.zfn.ifd.uni.wroc.pl
http://www.zg.uni.wroc.pl
http://www.zmmipp.ifd.uni.wroc.pl
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http://www.zmp.ifd.uni.wroc.pl
http://www.zmp.ifd.uni.wroc.pl/
http://www.znf.ifd.uni.wroc.pl
http://www.znf.ifd.uni.wroc.pl/
http://www.zpap.wpae.uni.wroc.pl/
http://www.zse.ifd.uni.wroc.pl
http://www.zse.ifd.uni.wroc.pl/
http://www.ztp.ifd.uni.wroc.pl
http://www.ztp.ifd.uni.wroc.pl/
http://www.zzfj.ifd.uni.wroc.pl
http://www.zzfj.ifd.uni.wroc.pl/
http://www1.prawo.uni.wroc.pl
http://www1.prawo.uni.wroc.pl/eduroam/
http://www1.prawo.uni.wroc.pl/ekonomia/
http://www1.prawo.uni.wroc.pl/helpdesk/do
ku.php
http://www1.prawo.uni.wroc.pl/pma/ -
mysql
http://www1.prawo.uni.wroc.pl/sale/
http://www1.prawo.uni.wroc.pl/spacer/
http://www1.prawo.uni.wroc.pl/startowa/
http://www1.prawo.uni.wroc.pl/tescik/ -
raporty test
http://www1.prawo.uni.wroc.pl/tlumacz/
http://www1.prawo.uni.wroc.pl/wpae4/
http://www1.prawo.uni.wroc.pl/wpae-
english-wordpress/
http://www1.prawo.uni.wroc.pl/zabezpiecze
nie-emerytalne/
http://www1.wpae.uni.wroc.pl
http://www1.wpae.uni.wroc.pl/doc/doku.php
http://www1.wpae.uni.wroc.pl/raporty/index.
php Raporty
http://www2.biotech.uni.wroc.pl
http://www2.wpae.uni.wroc.pl/ to
prawo.uni.wroc.pl/
http://wwwibmb.biotech.uni.wroc.pl
http://wychowaniewrodzinie.uni.wroc.pl
http://wymiana2014.uni.wroc.pl
http://zaba.chem.uni.wroc.pl
http://zabezpieczenie-
emerytalne.prawo.uni.wroc.pl/
http://zagospodarowanieprzestrzenne.prawo.
uni.wroc.pl/
http://zamawiane.math.uni.wroc.pl
http://zapisy.ii.uni.wroc.pl
"http://zapisy.ii.uni.wroc.pl
Zapisy-staging.ii.uni.wroc.pl"
http://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl
http://zapisy.wfa.uni.wroc.pl
http://zapisyold.spnjo.uni.wroc.pl
http://zapisy-staging.ii.uni.wroc.pl
http://zarl.geogr.uni.wroc.pl
http://zas.ift.uni.wroc.pl
http://zb9.chem.uni.wroc.pl
http://zbeob.uni.wroc.pl
http://zbeok.uni.wroc.pl
http://zbiosr.uni.wroc.pl
http://zbn.uni.wroc.pl
http://zbok.biol.uni.wroc.pl
http://zbrr.uni.wroc.pl
http://zbrz.uni.wroc.pl
http://zbx.ifd.uni.wroc.pl
http://zbyszek.ift.uni.wroc.pl
http://zdw.ifd.uni.wroc.pl
http://zdw.ifd.uni.wroc.pl/
http://zeb.uni.wroc.pl
http://zee-5.ifd.uni.wroc.pl
http://zer.uni.wroc.pl
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http://zero.ift.uni.wroc.pl
http://zero.ift.uni.wroc.pl.
http://zeus.ibmb.uni.wroc.pl
http://zew.uni.wroc.pl
http://zfd-6.ifd.uni.wroc.pl
http://zfmipp-4.ifd.uni.wroc.pl
http://zfmipp-8.ifd.uni.wroc.pl
http://zfmizfj-11.ifd.uni.wroc.pl
http://zg.uni.wroc.pl
http://zg2.chem.uni.wroc.pl
http://zg3.chem.uni.wroc.pl
http://zg4.chem.uni.wroc.pl
http://zgf.ing.uni.wroc.pl
http://zgf.uni.wroc.pl
http://zgrit.uni.wroc.pl
http://zgse.geogr.uni.wroc.pl
http://zhanna.biotech.uni.wroc.pl
http://zhp.ing.uni.wroc.pl
http://zhs.ing.uni.wroc.pl
http://ziemek.ift.uni.wroc.pl
http://ziemek-lap.ift.uni.wroc.pl
http://zjazdkatedrppm.prawo.uni.wroc.pl/
http://zkm.uni.wroc.pl
http://zksid.wns.uni.wroc.pl
http://zloza.uni.wroc.pl
http://zmip.ing.uni.wroc.pl
http://zmp-7.ifd.uni.wroc.pl
http://zn11.chem.uni.wroc.pl
http://zn12.chem.uni.wroc.pl
http://zn20a.chem.uni.wroc.pl
http://znf.ifd.uni.wroc.pl
http://znf-12.ifd.uni.wroc.pl
http://znp.uni.wroc.pl
http://zofia.chem.uni.wroc.pl
http://zp.uni.wroc.pl
http://zpe.ing.uni.wroc.pl
http://zpz.uni.wroc.pl
http://zsb.uni.wroc.pl
http://zse-9.ifd.uni.wroc.pl
http://zsue.uni.wroc.pl
http://ztp-10.ifd.uni.wroc.pl
http://zyciepolityczne.uni.wroc.pl
http://zydzi.autobiografia.uni.wroc.pl
http://zzfp.ifd.uni.wroc.pl
http://zzp.geogr.uni.wroc.pl
Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
Nazwa aplikacji mobilnej i adres do jej

pobrania (wpisać)
Zgodność z UdC (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź dla każdej aplikacji)

https://play.google.com/store/apps/details?id
=pl.edu.uwr.mobilny&hl=pl&gl=US

Zgodna ☐ Częściowo zgodna ☐ Niezgodna 

https://play.google.com/store/apps/details?id
=com.wpae_uwr&hl=pl&gl=US

Zgodna ☐ Częściowo zgodna ☐ Niezgodna 

https://play.google.com/store/apps/details?id
=io.ionic.wpaieappdef&hl=pl&gl=US

Zgodna ☐ Częściowo zgodna ☐ Niezgodna 

https://play.google.com/store/apps/details?id
=pl.wroc.festiwal.dolnoslaski_festiwal_nauk
i&hl=pl&gl=US

Zgodna ☐ Częściowo zgodna ☐ Niezgodna 

https://play.google.com/store/apps/details?id
=pl.emedway.wroclawuniwersytet&hl=pl&g
l=US

Zgodna ☐ Częściowo zgodna ☐ Niezgodna 

https://apps.apple.com/gb/app/wpae-
uwr/id1454164863

Zgodna ☐ Częściowo zgodna ☐ Niezgodna 

https://apps.apple.com/pl/app/flae-
uwr/id1355564133?l=pl

Zgodna ☐ Częściowo zgodna ☐ Niezgodna 

https://apps.apple.com/pl/app/mobilny- Zgodna ☐ Częściowo zgodna ☐ Niezgodna 
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informator-wpae-uwr/id1186316810?l=pl
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej:
(proszę zamieścić tu słowny opis dostępności cyfrowej, wykraczający poza informacje ujęte powyżej – opis ten będzie stanowić część raportu, który są
Państwo zobowiązani opublikować na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a w przypadku braku strony podmiotowej Biuletynu
Informacji Publicznej – na swojej stronie internetowej)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych
sposobów/środków wspierających komunikowanie się?
(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź dla każdego sposobu/środka wymienionego w podpunktach a–h)

a. Kontakt telefoniczny TAK  NIE ☐

b. Kontakt korespondencyjny TAK  NIE ☐

c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS
lub komunikatorów internetowych TAK  NIE ☐

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych TAK  NIE ☐

e. Przesyłanie faksów TAK  NIE ☐

f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje
(tłumaczenie online) TAK ☐ NIE 

g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty TAK  NIE ☐

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy określić w jakim czasie od zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt
osobisty z tłumaczem języka migowego: (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

1) od razu☐ 2) w ciągu 1 dnia roboczego☐ 3) w ciągu 2-3 dni roboczych☐ 4) powyżej 3 dni roboczych
h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) TAK ☐ NIE 

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak
np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

TAK  NIE ☐

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie liczby posiadanych urządzeń lub środków
technicznych do obsługi osób słabosłyszących: 3

(wpisać)

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:
(liczba ta powinna być zgodna z sumą stron internetowych wykazanych w Dziale 2)

…1309…
(wpisać)

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej
działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci: (zaznaczyć jedną odpowiedź dla każdego sposobu/środka wymienionego w podpunktach a–c)
a. tekstu odczytywalnego maszynowo?

TAK ☐ NIE  Na części stron tak, na części nie
(dopuszczalne jeśli podmiot

prowadzi więcej niż 1 stronę internetową)

☐

W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot
zapewnia informację o zakresie swojej działalności w postaci tekstu odczytywalnego maszynowo: …………

(wpisać)

b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?
TAK ☐ NIE  Na części stron tak, na części nie

(dopuszczalne jeśli podmiot
prowadzi więcej niż 1 stronę internetową)

☐

W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot
zapewnia informacje o zakresie swojej działalności w postaci nagrania treści w polskim języku migowym: …………

(wpisać)

c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?
TAK  NIE ☐ Na części stron tak, na części nie

(dopuszczalne jeśli podmiot
prowadzi więcej niż 1 stronę internetową)

☐

W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot
zapewnia informacje o zakresie swojej działalności w postaci informacji w tekście łatwym do czytania: …………

(wpisać)
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4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze
szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

TAK ☐ NIE 

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba wniosków – ogółem: …………
(wpisać)

Nazwy użytych form komunikacji określonych we wnioskach ze wskazaniem liczby użyć każdej z tych form:
(wpisać słownie np. alfabet Lorma - 1 raz, druk w alfabecie Braille’a - 3 razy)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym
Uwaga: poniższe pytania odnoszą się do okresu sprawozdawczego – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r.

1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?
(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

TAK  NIE ☐

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:
Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia innej osoby: 38…(wpisać)

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego: (proszę opisać słownie)
Wsparcie asystentów dydaktycznych jako forma dostępu alternatywnego. Asystent dydaktyczny wspiera osobę z niepełnosprawnościami między
innymi w procesie kształcenia – pomoc w poruszaniu się, przetwarzaniu notatek do formy elektronicznej, kontaktach z prowadzącymi, załatwianie
spraw związanych z procesem dydaktycznym w jednostkach UWr

2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego,
w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

TAK  NIE 

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:
Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia technologicznego: 6(wpisać)

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego: (proszę opisać słownie)
Wypozyczenie sprzętu specjalistycznego, studentom i doktorantom z niepełnosprawnościami w postaci linijki brajlowskiej FOCUS 40 Blue, Clear
Reader, Plextalk, które umożliwiają pełny dostęp w procesie kształcenia

3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji
funkcjonowania podmiotu? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

TAK  NIE ☐

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:
Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci zmian w organizacji funkcjonowania
podmiotu: 27(wpisać)

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego: (proszę opisać słownie)
Zmiana sal w budynku – studenci i doktoranci w sprawie zmiany sali zgłaszają się bezpośrednio do osoby odpowiadającej za plan zajęć w swoim
instytucie. Brak wiedzy na temat liczby przypadków. Indywidualny lektorat objęty programem studiów – w okresie sprawozdawczym – 27
przypadków

4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?
(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

TAK  NIE ☐

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:
Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w sposób inny niż wymienione wyżej: 50(wpisać)

Na czym polegało zapewnienie dostępu alternatywnego w sposób inny niż wymienione wyżej: (proszę opisać słownie)
Kurs orientacji przestrzennej – 11
Dojazdy na zajęcia – 28
Adaptacja materiałów – 9
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Akademicka Biblioteka cyfrowa – 2 (porozumienie ABC od grudnia 2020)

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego: (proszę opisać słownie)
Kurs orientacji przestrzennej – poznanie tras związanych z procesem kształcenia studentów i doktorantów z niepełnosprawnością – miejsce
zamieszkania, Instytut jednostki UWr5 (np. ZOSDN, Biblioteka Uniwersytecka, Biblioteka Wydziałowa).
Dojazdy na zajęcia – z miejsca zamieszkania na zajęcia dydaktyczne, konsultacje, spotkania kół naukowych, konferencje organizowane przez UWr,
do dziekanatu, biblioteki i z powrotem na terenie Wrocławia.
Adaptacja materiałów – przetworzenie książek i materiałów dydaktycznych do formy elektronicznej oraz formy umożliwiającej konwertowanie
tekstu do wydruku brajlowskiego.
Akademicka Biblioteka cyfrowa – dostęp do materiałów dydaktycznych dostępnych do potrzeb osób z niepełnosprawnością narządu wzroku.

A D R I A N A . M A L Y S Z K O @ U W R . E D U . P L
(e-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

71 375 24 88 Wrocław 26.03.2021r
(telefon kontaktowy) (miejscowość, data)
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Objaśnienia
Do składania raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zobowiązane są podmioty publiczne, które zostały
wymienione w art. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696,
z późn. zm.), zwanej dalej UzD, tj. w szczególności:
1) jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
2) inne, niż określone w pkt 1, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
3) inne, niż określone w pkt 1, osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających
charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie,
bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot:
a) finansują je w ponad 50% lub
b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub
c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub
d) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego,
4) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2, lub podmiotów, o których mowa w pkt 3.

Podmiot publiczny przekazuje (oraz publikuje na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej lub swojej stronie internetowej) raport
o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami co 4 lata, najpóźniej do dnia 31 marca danego roku (art. 11 ustawy UzD).
W niniejszym raporcie:
w przypadku pytań o stan (np. dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej czy cyfrowej) należy udzielić odpowiedzi
według stanu faktycznego na dzień 1 stycznia 2021 r.;

w przypadku pytań o okres sprawozdawczy (np. o liczbę przyjętych wniosków o zapewnienie komunikacji w określonej formie osobom ze
szczególnymi potrzebami lub o to, ile razy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny) należy udzielić odpowiedzi
w odniesieniu do okresu od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów UzD (poza wyjątkami określonymi w art. 73 ustawy, UzD weszła
w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia, tj. z dniem 20.09.2019 r.) do dnia 1 stycznia 2021 r.

Dział 1. Dostępność architektoniczna
W tym dziale należy uwzględnić wszystkie budynki, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów, w tym
również te, w których wynajmuje powierzchnie. Wynajem budynku nie zwalnia z możliwości i obowiązku zastosowania ustawy UzD, ponieważ
przepisy nakładają obowiązki na podmiot publiczny, a nie na zarządcę nieruchomości. Nie należy tu uwzględniać jedynie budynków, które nie
są wykorzystywane do prowadzenia podstawowej działalności i/lub obsługi interesantów (np. budynki magazynowe, wolnostojące garaże,
kotłownie, ośrodki wypoczynkowe oraz wszelkie inne budynki o charakterze jedynie technicznym i/lub pomocniczym).
Pyt. 1.
W tym pytaniu – na poziomie budynku – prosimy o odpowiedź rozstrzygającą („TAK” lub „NIE”) w zakresie tego, czy poziome i pionowe
przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier; nie przewidujemy odpowiedzi pośrednich (np. „częściowo” lub „trudno powiedzieć”).
Odpowiedź „TAK” oznacza tu, że poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne budynku umożliwiają osobom ze szczególnymi potrzebami
dotarcie do wszystkich pomieszczeń budynku, w których prowadzona jest podstawowa działalność i/lub obsługa interesantów.
UzD w art. 2 definiuje barierę jako przeszkodę lub ograniczenie architektoniczne, cyfrowe lub informacyjno-komunikacyjne, które uniemożliwia
lub utrudnia osobom ze szczególnymi potrzebami udział w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.
Barierami występującymi w przestrzeniach komunikacyjnych w budynkach mogą być na przykład:
 brak w budynku wind, mimo istnienia takiej potrzeby, lub istniejące windy niedostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami,
 zbyt wąskie ciągi komunikacyjne poziome (korytarze) i/lub ciągi komunikacyjne pionowe (schody),
występowanie w ciągach komunikacyjnych utrudniających poruszanie się progów, nierówności, przegród, filarów, stromych i/lub śliskich
powierzchni itp.

Rozwiązaniami stosowanymi w celu eliminacji barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych w budynkach mogą być:
 uniwersalne projektowanie budynków – uwzględniające dostępność przestrzeni komunikacyjnych dla osób z ograniczeniami,
 racjonalne usprawnienia (np. likwidacja progów, schodków, przewężeń i innych barier – poprzez przebudowę ciągów komunikacyjnych,
instalacja w budynku wind dostosowanych dla osób z ograniczeniami, budowa podjazdów, instalacja systemów antypoślizgowych, systemów
fakturowych oznaczeń nawierzchniowych),

wykorzystanie odpowiednich urządzeń i środków technicznych, jak np. platformy pionowe i ukośne, schodołazy, podnośniki przyschodowe.
Pyt. 2.
Zastosowanie w budynku rozwiązań architektonicznych, środków technicznych lub urządzeń, które umożliwiają dostęp do wszystkich
pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych może oznaczać, że:
 budynek został wybudowany zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania, w sposób zapewniający osobom z ograniczeniami ww.
dostęp,

 dokonano racjonalnych usprawnień i/lub wykorzystano urządzenia i środki techniczne, w celu umożliwienia ww. dostępu (eliminacja barier
architektonicznych przestrzeni komunikacyjnych budynku, dostosowanie wejść do pomieszczeń i wnętrza pomieszczeń, w tym także
łazienek i toalet, dla osób ze szczególnymi potrzebami itp.).

Pyt. 3.
Informacja na temat rozkładu pomieszczeń może być zapewniana w sposób:
wizualny – np. w formie tablicy informacyjnej, planu, schematu, mapy, infokiosku, infomatu),
 dotykowy – np. w formie planu tyflograficznego, tyflomapy, tablicy informacyjnej możliwej do czytania przez dotyk (np. pisanej alfabetem
Braille’a), infokiosku lub infomatu dostosowanego do korzystania przez dotyk (np. z wykorzystaniem tzw. manipulatora),

 głosowy – np. z użyciem infokiosku, infomatu z informacją głosową lub przekazywana wchodzącym przez dyżurującego pracownika,
 inny – np. przez infokiosk lub infomat z informacją w języku migowym i/lub z informacją głosową wyposażony w pętlę indukcyjną.
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Pyt. 5.
Zapewnianie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub uratowania w inny sposób obejmuje m.in.:
 informację o kierunkach i drogach ewakuacji w formie wizualnej (w tym np. oświetlenie dróg ewakuacji w formie listwy przypodłogowej
zasilanej z niezależnego źródła), dotykowej (np. tyflograficzne plany ewakuacji) i głosowej (np. przez dźwiękowe systemy ostrzegawcze),

 pozbawione barier i/lub dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami drogi ewakuacyjne, pokoje oczekiwania na ewakuację, punkty
zbiórki, drzwi i przegrody ogniowe i przeciwdymowe, schodowe wózki ewakuacyjne itp.,

 procedury ewakuacyjne i przeszkolenie pracowników.

Dział 2. Dostępność cyfrowa
Pytania tego działu odnoszą się do zgodności prowadzonych przez podmiot stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych z ustawą
z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848) –
UdC.
Pyt. 1.
W tym pytaniu, zgodnie z warunkami technicznymi publikacji deklaracji dostępności oraz strukturą dokumentu elektronicznego deklaracji
dostępności, w poszczególnych wierszach tabeli należy zamieścić:
w kolumnie „ID a11y-url” – informację zawartą w znaczniku, do którego dodano identyfikator: a11y-url (tj. adres strony internetowej lub
adres do pobrania aplikacji mobilnej),

w kolumnie „ID a11y-status” – informację zawartą w znaczniku, do którego dodano identyfikator: a11y-status (tj. status pod względem
zgodności strony internetowej lub aplikacji mobilnej z UdC),

w kolumnie „ID a11y-data-sporzadzenie” – informację zawartą w znaczniku, do którego dodano identyfikator: a11y-data-sporzadzenie (tj.
datę sporządzenia deklaracji dostępności, zapisaną w formacie: rrrr-mm-dd).

Dział. 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna
Pyt. 2.
Pytanie dotyczy posiadanych urządzeń lub środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących – takich jak:
 pętle indukcyjne, tj. urządzenia ułatwiające słyszenie i rozróżnianie mowy, które zmieniają dźwięk na fale elektromagnetyczne i w ten
sposób dostarczają go do aparatu słuchowego osoby słabosłyszącej,

 systemy FM/ IR – działające podobnie jak pętla indukcyjna, wykorzystujące jako nośnik dźwięku fale radiowe (FM) lub podczerwień (IR).
 systemy Bluetooth – oparte o standard bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu ‘Bluetooth’, działające podobnie jak bezprzewodowy
zestaw głośnomówiący.

Pyt. 3.
Użyte w poszczególnych podpunktach (a–c) tego pytania pojęcia oznaczają odpowiednio:
 tekst odczytywalny maszynowo – tekst, który może być odczytany przez syntezator mowy, przy pomocy czytnika ekranu (w telefonie
komórkowym i/lub komputerze – np. z wykorzystaniem bezpłatnego oprogramowania NVDA),

 polski język migowy (PJM) – język migowy, którym posługują się głusi Polacy. PJM jest pełnoprawnym językiem, posiadającym wszystkie
cechy języka; charakteryzuje się gramatyką wizualno-przestrzenną, tzn. zamiganie jakiegoś znaku w konkretnym miejscu nadaje mu
dodatkowe znaczenie (co jest wykorzystywane np. do określenia czasu),

 tekst łatwy do czytania i rozumienia (ETR) – sposób przedstawiania informacji w postaci tekstu i uzupełniającej grafiki, umożliwiający
zrozumienie przekazywanych treści osobom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub umiarkowanym.

Dział. 4. Informacja o dostępie alternatywnym
Dostęp alternatywny podmiot publiczny może zastosować w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności zgodnie z art. 6 UzD, który
określa minimalne wymagania w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej. Jeśli (w szczególności
z przyczyn technicznych lub prawnych) nie ma możliwości zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami dostępu do podmiotu i jego usług
zgodnego z projektowaniem uniwersalnym lub w ramach racjonalnych usprawnień (aby osoba mogła samodzielnie skorzystać z usług/obiektów
podmiotu), UzD dopuszcza (w okresie przejściowym) zapewnienie dostępu alternatywnego (np. w formie wsparcia innej osoby w poruszaniu się
po budynku, możliwości wirtualnego „wejścia” do obiektu itp.). Należy przy tym podkreślić, iż dostęp alternatywny powinien być stosowany
przez podmioty publiczne jako wyjątek (nie reguła), a każdy przypadek jego zastosowania wymaga uzasadnienia.
Pyt. 1.
Dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby – wystąpi np. w sytuacji, gdy w przypadku niemożliwości maszynowego odczytania
informacji o zakresie działalności podmiotu zamieszczonej na stronie internetowej podmiotu (tekst niedostosowany do odczytu maszynowego)
pracownik podmiotu publicznego (lub inna osoba zapewniona przez podmiot) odczyta ten tekst na głos osobie niewidomej lub słabowidzącej.
Pyt. 2.
Dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – występuje np. w sytuacji, gdy
podmiot publiczny, zamiast zapewnić osobie z ograniczeniami możliwość osobistego załatwienia sprawy w pozbawionym barier budynku,
umożliwia jej zdalne załatwienie tej sprawy, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii takich jak nagrania wideo, streaming on-line itp.
Pyt. 3.
Dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu – polega na wprowadzeniu takiej organizacji podmiotu
publicznego, która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w niezbędnym zakresie dla tych osób – np. gdy istnieje
potrzeba spotkania przedstawiciela podmiotu z osobą z ograniczeniami w zakresie poruszania się (np. poruszającą się na wózku inwalidzkim) –
podmiot publiczny, zamiast zorganizować to spotkanie w swojej siedzibie (co jest standardem w przypadku spotkań z osobami niemającymi
szczególnych potrzeb) decyduje się na zorganizowanie tego spotkania poza siedzibą – w miejscu dostępnym architektoniczne dla osób z
ograniczeniami w zakresie poruszania się.


