
 

 

Opole, 21 lutego 2023 r. 
 

Szanowni Państwo  

Koordynatorzy ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych 

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

forum i w  drugim w 2023 roku spotkaniu Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora 

finansów publicznych. Spotkanie odbędzie się 24 marca 2023 r. w godzinach 9.30 – 13.30.  

Tematem spotkania będzie: Dostępność wczoraj, dostępność dziś, dostępność jutro. Jak ją właściwie 

skutecznie realizować w instytucji? Najważniejsze wyzwania oraz rozwiązania w praktycznym zapewnianiu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

• Zajęcia poprowadzi dwóch trenerów, praktyków ekspertów z zakresu wdrażania dostępności, 

wyposażonych w wiedzę i cenne doświadczenie, poparte bezpośrednią współpracą z jednostkami, 

organizacjami i firmami. 

• Podczas spotkania pomogą uporządkować wiedzę z zakresu dostępności, odpowiedzą na trudne 

pytania, wyjaśnią nieścisłości, wskażą właściwe ścieżki postępowania, przekażą procedury i niezbędne 

instrukcje. 

• Zajęcia będą przeprowadzane w formie warsztatu, z podkreśleniem praktycznych aspektów 

omawianych w programie treści. 

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, a także odpowiedzi na pytania w zakresie 

praktycznego stosowania przepisów. Liczymy na Państwa aktywne uczestnictwo w spotkaniu. 

 Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych działające przy 

Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zawiązało swoją działalność podczas 

inauguracyjnego spotkania, które odbyło się 12 lutego 2021 r. Ideą powołania Forum było stworzenie 

platformy współpracy i integracji pracowników pełniących funkcję koordynatora ds. dostępności, 

spotykających się cyklicznie na organizowanych przez FRDL spotkaniach on-line, konferencjach, kongresach 

czy sesjach wyjazdowych. Jest to pierwsze forum działające przy Fundacji, które od początku działalności 

realizuje spotkania Forum w formule on- line. 

Inspiracją do utworzenia Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów 

publicznych są działające od wielu lat liczne fora działające przy Ośrodkach FRDL. Fora te stanowią 

opiniotwórcze grupy samorządowe oparte na wspólnocie interesów zawodowych. Obecnie przy FRDL działa 

80 forów samorządowych, które zrzeszają blisko 4 000 przedstawicieli z ponad 40 środowisk samorządowych.  

Fora samorządowe to autorski pomysł FRDL, szczególna forma pracy, integrująca środowiska 

samorządowe wokół codziennych wyzwań i problemów oraz propagująca dobre praktyki. Branżowe fora 

samorządowe są jednym z kluczowych elementów kształcenia ustawicznego kadr samorządowych 

i pracowników jednostek podległych. Fora przede wszystkim służą budowaniu wzajemnego wsparcia 

merytorycznego, poszerzaniu wiedzy, doskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu oraz prowadzenia 

konstruktywnego dialogu. Fora to platforma wymiany wiedzy i doświadczeń oraz możliwość zawodowej 

konsultacji. Fora posiadają coraz większy udział w rzecznictwie w zakresie uzgodnionych stanowisk i interesów. 



 

 

Fora prowadzą także działalność interwencyjną na rzecz swoich członków i świadczą pomoc 

w rozwiązywaniu problemów, pojawiających się podczas wykonywania obowiązków służbowych w związku 

z pełnionymi funkcjami i zajmowanymi stanowiskami, dlatego cieszą się one stale rosnącym zainteresowaniem 

wśród pracowników jednostek sektora finansów publicznych. Jest to jedna z najbardziej dynamicznie 

rozwijających form pogłębienia wiedzy zarówno tej merytorycznej, jak i praktycznych sposobów 

rozwiązywania problemów, które pojawiają się w bieżącej pracy jednostek. 

Głównym celem działania Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów 

publicznych jest systematyczna działalność konsultacyjna i doradcza realizowana poprzez spotkania on-line 

i konsultacje z ekspertami, podnoszenie umiejętności i poszerzanie wiedzy członków Forum, rozwiązywanie 

kwestii problemowych, możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Forum.  

Spotkania w ramach forum są realizowane w formule on-line. Formuła ta pozwoli Państwu zapoznać się 

z tematem prezentowanym na żywo przez eksperta, zadać mu pytanie i porozmawiać z innymi uczestnikami 

spotkania. Będą Państwo widzieli i słyszeli trenera oraz wyświetlane przez niego materiały, prezentacje, filmy 

instruktażowe, dokumenty. Platforma, na której będzie odbywać się webinarium, jest dostępna bezpośrednio 

przez przeglądarkę internetową, np. Google Chrome. Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu. 

Przydatne mogą być również słuchawki z mikrofonem, jeżeli chcieliby Państwo zabierać głos. Do Państwa 

dyspozycji będzie również czat na którym przez cały czas spotkania będziecie Państwo mogli zadawać pytania 

i wymieniać się doświadczeniami z uczestnikami spotkania. Kamera w komputerze nie jest konieczna (tak jak 

w przypadku szkoleń, organizowanych przez FRDL). Po przesłaniu zgłoszenia otrzymają Państwo na wskazany 

adres e-mail unikalny link do webinarium (wirtualnej sali). Wystarczy kliknąć w ten link w konkretnym terminie 

i godzinie, w której planowane jest rozpoczęcie spotkania. 

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

o potwierdzenie obecności do dnia 21 marca 2023 r. poprzez przesłanie informacji na skrzynkę mailową 

biuro@opole.frdl.pl lub klake@opole.frdl.pl Zgłoszonym uczestnikom, w wiadomości zwrotnej, prześlemy w 

dniu 22 marca 2023 r. link do webinarium. 

Serdecznie zapraszamy do zrzeszenia w Forum i udziału w spotkaniu! 

 

Katarzyna Marciniak – Mordel 

Zastępca Dyrektora 
FRDL Centrum Szkoleniowego  

w Łodzi 

Magdalena Kubik – Szczerba 

Kierownik zespołu ds. szkoleń 
FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu 

Terytorialnego 
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Spotkanie Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP 

24 marca 2023 r. 

 

09.00 – 09.30 Możliwość testowania połączenia. 

09.30 – 09.40 Rozpoczęcie marcowego Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP. 

 Katarzyna Marciniak- Mordel, Magdalena Kubik- Szczerba, Koordynatorki Forum 

09.40- – 13.30   Dostępność wczoraj, dostępność dziś, dostępność jutro. Jak ją właściwie i skutecznie 

realizować w instytucji? Najważniejsze wyzwania oraz rozwiązania w praktycznym 

zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

 Cele spotkania:  

• Zdobycie i doskonalenie kompetencji, przydatnych w pełnieniu funkcji Koordynatora do 

spraw dostępności w urzędzie/ instytucji. 

• Rozwój wiedzy w tematyce dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej 

oraz informacyjnej w świetle przepisów ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami oraz innych obowiązujących aktów prawnych. 

• Poznanie praktycznych rozwiązań zapewniających minimalne wymagania w zakresie 

dostępności urzędu/ instytucji. 

 Korzyści z udziału w spotkaniu:  

• Rozwój wiedzy i umiejętności praktycznego wdrażania dostępności. 

• Omówienie wyzwań i rozwiązań sytuacji trudnych połączonych z zapewnieniem dostępności. 

• Możliwość zaplanowania działań w kolejnych miesiącach i latach w zakresie wdrażania 

dostępności potrzebami w zakresie planowania i realizacji działań w jednostce. 

  Prowadzący spotkanie: 

Ekspert ds. dostępności, trener, audytor. Długoletni Członek Zarządu i Dyrektor Agencji 

Zatrudnienia Fundacji Aktywizacja. Posiada 15-letnie doświadczenie w pracy w organizacjach 

pozarządowych, zajmujących się aktywizacją osób z niepełnosprawnościami. Prowadzi szkolenia 

dla koordynatorów dostępności w instytucjach publicznych, przeprowadza audyty dostępności 

architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń 

oraz warsztatów dla różnych grup odbiorców (osób z niepełnosprawnościami, pracowników 

administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz środowiska biznesowego). 

Współpracuje z pracodawcami w zakresie realizacji projektów rekrutacyjnych, wdrażania 

systemów zatrudnienia, adaptacji I przystosowywania miejsc pracy, zarządzania różnorodnością. 

Jest autorem publikacji, artykułów dot. rynku pracy, niepełnosprawności, dostępności. 

Ekspertka ds. dostępności usług dla osób z niepełnosprawnością, koordynuje przeprowadzanie 

audytów dostępności, audytorka dostępności architektonicznej I informacyjno-komunikacyjnej, 

trenerka. Współautorka programów szkoleniowych i publikacji związanych z dostępnością dla 

osób ze szczególnymi potrzebami. Konsultantka merytoryczna w procesie aktualizacji Standardu 



 

 

Dostępności dla POZ dla Ministerstwa Zdrowia. Konsultantka Centralnego Instytutu Ochrony 

Pracy w realizacji projektu “Ramowe wytyczne - projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz 

przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych”. Współpracuje z urzędami 

publicznymi w całej Polsce. Wyróżniona jako jedna ze 100 najbardziej wpływowych osób z 

niepełnosprawnością w Polsce. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii 

Grzegorzewskiej w Warszawie. 

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SPOTKANIA 

 

09.40 – 11.50 Cześć I spotkania 

1. Jakie obowiązkowe procedury/instrukcje/regulaminy muszą posiadać podmioty 

w związku z ustawą o dostępności? Praktyczne omówienie przykładowych procedur – 

case study.  

2. Procedura obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. 

3. Procedura wejścia do budynku z psem asystującym. 

4. Procedura dostępnego procesu zatrudnienia osób ze szczególnymi potrzebami. 

 

11.50 – 12.00 Przerwa kawowa. 

 

12.00 – 13.30 Część II spotkania 

5. Procedura ewakuacyjna – instrukcja ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami: 

• Prawne aspekty ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami w zależności od rodzaju 

podmiotu publicznego. 

• Omówienie technik pomocnych przy ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami. 

• Wyzwania w procesie ewakuacji – omówienie najczęstszych problemów w urzędach/ 

instytucjach i przedstawienie rozwiązań. 

6. Dostęp alternatywny: 

• Procedura, warunki, ewidencjonowanie.  

• Kiedy można go zastosować? 

7. Quiz o dostępności – praktycznie o wdrażaniu dostępności – sprawdzenie wiedzy 

i umiejętności -omówienie najważniejszych zagadnień z quizu. 

 

13.30  Podsumowanie, zakończenie spotkania. 

  



 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

Marcowe spotkanie 

Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP  

  
Spotkanie będziemy realizowali w formie webinarium on line. 

 
24 marca 2023 r. Spotkanie w godzinach 09:30-13:30 

 

Spotkanie dedykowane jest członkom Forum. Koszt udziału w spotkaniu zostanie pokryty 
z opłaty kwartalnej, która wynosi 290 PLN + VAT.  

DANE DO KONTAKTU:  

 
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL  
ul. Krakowska 51 (III piętro), 45-018 Opole  
tel. 699 902 527  
e-mail: biuro@opole.frdl.pl  
 

DANE UCZESTNIKA 

Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury) 

 
 
 
 

Nazwa i adres odbiorcy   
 
 
 

NIP   Telefon 
 

 

 
Imię i nazwisko uczestnika  
 
Stanowisko 
 
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 
(bezpośredni)  
 
 

 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.org.pl lub mailem 
na adres biuro@opole.frdl.pl do 21 marca 2023 r. 

 

PODPIS 
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