
 

Fundacja Rozwoju  Biuro Fundacji  +48 533 802 101 
Demokracji Lokalnej  Żurawia 43 szkolenia@frdl.org.pl 
Centrum Mazowsze  00-680 Warszawa www.frdl.mazowsze.pl 

 
Warszawa, 7 listopada 2022 r. 

 
 

Szanowni Państwo  

Członkowie Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych 

 

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zaprasza Państwa do udziału 

w  najbliższym spotkaniu Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów 

publicznych. Spotkanie odbędzie się 25 listopada 2022r. w godzinach 9.30 – 13.30.  

 Tematyka spotkania dotyczyć będzie dostępności cyfrowej w życiu instytucji w praktyce. 

 

 Prowadzący spotkanie doświadczony ekspert, praktyk w zakresie wdrażania dostępności 

w jednostkach specjalista ds. dostępności, Członek Rady Dostępności działającej przy Ministrze Funduszy 

i Polityki Regionalnej, Zastępca Dyrektora i Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Komunikacji 

Elektronicznej. 

 

 Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany 

doświadczeń, zarówno z ekspertem, prowadzącym spotkanie, jak i członkami Forum. Celem spotkania jest 

uzyskanie cennych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych w codziennej pracy, dyskusja i uzyskanie 

odpowiedzi na pytania w zakresie praktycznego stosowania przepisów. Liczymy na Państwa aktywne 

uczestnictwo w spotkaniu. 

 

Spotkanie odbędzie się na platformie zoom meeting. Poniżej prezentujemy szczegółowy program. 

Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 23 listopada 2022 r. poprzez przesłanie informacji na skrzynkę 

mailową koordynatora z danego województwa katarzyna.siwierska@frdl.org.pl lub maila Forum 

Koordynatorów forumkoordynatorow@frdl.org.pl 

Zgłoszonym uczestnikom, w wiadomości zwrotnej, prześlemy w dniu 23 listopada 2022 r. link 

do webinarium. 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału! 

 

Katarzyna Marciniak – Mordel 

Zastępca Dyrektora 
FRDL Centrum Szkoleniowego  

w Łodzi 

Katarzyna Siwierska 

Koordynator Forum 
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Spotkanie Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP 

25 listopada 2022 r. 
 

09.00 – 09.30 Możliwość testowania połączenia. 
 
09.30 – 09.40 Rozpoczęcie wrześniowego Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP. 
 Katarzyna Marciniak- Mordel, Magdalena Kubik- Szczerba, Koordynatorki Forum 
 
09.40- – 13.30 Dostępność cyfrowa w życiu instytucji w praktyce. 

 Znajomość zasad dostępności cyfrowej jest niezbędna w celu prawidłowego 
realizowania przepisów o dostępności w instytucjach publicznych. Celem naszego 
spotkania będzie uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy na temat dostępności 
cyfrowej, przypomnienie czym jest dostępność  cyfrowa, jakie są sposoby prawidłowego 
przygotowania dostępnych dokumentów.  Przejrzymy przykładowe strony jst pod 
względem sprawdzenia, czy spełniają wymogi dostępności cyfrowej. 
Podczas analizowania poszczególnych zagadnień zwrócimy uwagę na najczęściej 
popełniane błędy i pojawiające się nieprawidłowości oraz wskażemy, czym jest i jak 
zbudować politykę dostępności w jednostce. Podpowiemy, w jaki sposób unikać 
pułapek związanych z zapewnieniem dostępności. 

Prowadzący spotkanie: Specjalista ds. dostępności, Członek Rady Dostępności 
działającej przy Ministrze Funduszy i Polityki Regionalnej, Zastępca Dyrektora 
i Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, poprzednio 
dyrektor biura Prezesa w Urzędzie Transportu Kolejowego, w którym pracował w latach 
2012 – 2016. Od początku kariery zawodowej związany z tematyką ochrony praw 
konsumentów, w tym osób o szczególnych potrzebach na rynku telekomunikacyjnym 
i kolejowym. Członek zespołu tworzącego nowe kwalifikacje zawodowe odpowiedzialny 
za kwalifikacje. Laureat Listy 100 za działalność na rzecz rozwoju umiejętności cyfrowych 
w Polsce. Autor Polityki Dostępności Prezesa UKE, odpowiedzialny za wdrożenie 
dostępności we wszystkich obszarach działalności urzędu (Klient, Komunikacja, Usługi, 
Kadry, Zarządzanie).  W UKE odpowiedzialny za realizację monitoringu wewnętrznego 
dostępności UKE. Przeprowadził wiele szkoleń, warsztatów z zakresu dostępności 
w instytucjach i organizacjach, w tym z tworzenia dostępnych dokumentów cyfrowych, 
redagowania dostępnej strony internetowej. 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SPOTKANIA 

09.40 – 11.45 Dostępność cyfrowa w życiu instytucji. 
1. Jak Cię widzą, tak Cię oceniają: 

• Zadanie rozruchowe. 

• Przegląd przykładowych stron pod względem spełnienia wymogów dostępności. 
2. Kto odpowiada za dostępność cyfrową instytucji? 
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11.45 – 12.00 Przerwa kawowa. 

10.50 – 12.15  Co musimy zapewnić, aby spełnić wymogi dostępności cyfrowej w instytucji? 

• Prosty język. 

• Dostępność cyfrowa - wymogi. 

• Dostępne treści, dokumenty i multimedia. 

• Narzędzia do badania dostępności cyfrowej. 

• Wymagania w zakresie dostępnych treści cyfrowych. 

12.15 – 12.30 Przerwa kawowa. 

12.30 – 13.30 Jak zapewnić dostępność cyfrową instytucji? 

• Zasady i wytyczne. 

• Wiedza i kompetencje. 

• Polityka dostępności cyfrowej. 

13.30  Podsumowanie, zakończenie spotkania. 

 

 

 
 


