
 

Wrocław, 10 listopada 2022 r. 
 
Szanowni Państwo  

Koordynatorzy ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych 

 

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

i 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 

Pan Tomasz Hupało, 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. 

 

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.  

Od początku trwania stanu epidemiologicznego w Polsce, w formule on-line zaczęły spotykać się fora 

działające przy ośrodkach regionalnych FRDL. Od kwietnia 2020r. odbyło się w skali kraju prawie 1500 spotkań, 

w których uczestniczyło prawie 60 000 forumowiczów. 

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 23 listopada 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 23 listopada 2022 r. link 

do webinarium. 

Serdecznie zapraszamy do zrzeszenia w Forum i udziału w spotkaniu! 

 

Milena Dudek 

Koordynator ds. Szkoleń  
we Wrocławiu 
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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 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? 

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. 

 

 
 

  



 

KARTA ZGŁOSZENIA 

Listopadowe spotkanie 

Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP  

  
Spotkanie będziemy realizowali w formie webinarium on line. 

 
25 listopada 2022 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:  

Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki 
ul. Piłsudskiego 43, 50-032 Wrocław 
ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice 
tel. 32 206 98 43, 206 80 39, 71 372 41 21 
milena.dudek@okst.pl; szkolenia@okst.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 milena.dudek@okst.pl do 23 listopada  2022 r. 

 

PODPIS 

 

mailto:szkolenia@okst.pl
http://www.frdl.org.pl/
mailto:biuro@frdl-lodz.pl

