
 

 

 
Warszawa, 21 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  ostatnim w tym roku spotkaniu Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora 

finansów publicznych. Spotkanie odbędzie się 16 grudnia 2022r. w godzinach 9.30 – 13.30.  

 Podczas spotkania omówimy zagadnienia dotyczące: 

1. Monitoringu dostępności w jednostce. 

2. Wniosku o zapewnienie dostępności a postępowania skargowego na brak dostępności. 

 

 Prowadząca spotkanie Pani Ewa Plesnarowicz-Durska, radca prawny, doświadczony ekspert, praktyk 

w zakresie wdrażania dostępności w jednostkach, szkoląca z tematyki dotyczącej zapewnienia dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami. Członek zespołu audytującego dostępność w jsfp.  

 

 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 14 grudnia 2022 r. poprzez przesłanie informacji na skrzynkę 

mailową koordynatora z danego województwa lub maila Forum Koordynatorów 

forumkoordynatorow@frdl.org.pl 

Zgłoszonym uczestnikom, w wiadomości zwrotnej, prześlemy w dniu 14 grudnia 2022 r. link 

do webinarium. 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału! 

Rafał Kordas 

Specjalista ds. szkoleń 
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Spotkanie Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP 

16 grudnia 2022 r. 
 

09.00 – 09.30 Możliwość testowania połączenia. 

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

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

09.40- – 13.30  Monitoring i przeprowadzanie audytów dostępności w jednostce. Wniosek o zapewnienie 
dostępności a skarga na brak dostępności. 

W pierwszej części spotkania przypomnimy najważniejsze kwestie z zakresu monitoringu 

i przeprowadzania audytów dostępności. Podpowiemy, jak monitorować kwestie sprawozdawczości 

corocznej z realizacji planów działania oraz wskażemy, jak często przeprowadzać audyty i na co 

należy zwracać uwagę.  

W drugiej części skupimy uwagę na problematykę wniosków o zapewnienie dostępności 

w kontekście skarg na brak dostępności. Każdy obywatel może poinformować podmiot publiczny 

o braku jego dostępności w wymiarach architektonicznym i informacyjno – komunikacyjnym, 

opisanych w art. 6 ustawy o zapewnieniu dostępności (UzD). Nasza ekspertka, podczas spotkania 

objaśni kwestie wniosków o zapewnienie dostępności oraz skarg na brak dostępności, podpowie jak 

należy postąpić w przypadku wniesienia skargi, co zrobić w przypadku opóźnienia w rozpatrzeniu 

wniosku. 

Prowadząca spotkanie: Ewa Plesnarowicz-Durska - radca prawny, ekspert z zakresu prawa 

administracyjnego, prawa pracy oraz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji 

publicznej. Członek zespołu audytującego dostępność w jsfp. Autorka komentarzy i opinii prawnych. 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SPOTKANIA 

09.40 – 11.50 Monitoring i przeprowadzanie audytów dostępności w jednostce. 

1. Monitoring i przeprowadzanie audytów dostępności. 
2. Zakres audytów/ monitoringu – omówienie szablonów audytowych. 
3. Częstotliwość audytów. 
4. Wpływ audytów na plany działania dotyczące poprawy dostępności. 
5. Sprawozdawczość coroczna z realizacji planów działania. 
6. Dostępne standardy dostępności a realizacja audytów. 

11.50 – 12.00 Przerwa kawowa. 

12.00 – 13.30 Wniosek o zapewnienie dostępności a skarga na brak dostępności. 

1. Wniosek o zapewnienie dostępności: 

 omówienie procedury na gruncie ustawy o zapewnieniu dostępności, 

 omówienie procedury na gruncie ustawy o dostępności cyfrowej, 

 Kodeks postępowania administracyjnego – w jakim zakresie go stosujemy? 
2. Skargi na brak zapewnienia dostępności. 

13.30  Podsumowanie, zakończenie spotkania. 


