
 

DOSTĘPNOŚĆ W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH. NOWE 
OBOWIĄZKI PODMIOTÓW PUBLICZNYCH OD 6.09.2021 R.

 

WAŻNE INFORMACJE O SZKOLENIU: 
Od 6 września 2021 r. podmioty publiczne, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami muszą stosować w zawieranych umowach zapisy mające na celu spełnienie warunków służących 
zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art. 4 ust. 3 w/w ustawy. Podczas proponowanego 

szkolenia trener omówi i wyjaśni kwestie oraz trudności związane z wyżej wskazanym obowiązkiem. Ponadto zostaną omówione 

case study dotyczące realizacji zapisu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami. W materiałach uczestnicy otrzymają rozrysowaną procedurę mechanizmu skargowego, z wszelkimi 

istotnymi informacjami, przykładowe zapisy do umów oraz opisy przedmiotów zamówienia, związane z realizacją art. 4 ust. 3 

ustawy. 

 
CELE I KORZYŚCI 
• Objaśnienie stosowania zapisów z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami w praktyce. 

• Zdobycie wiedzy na temat obowiązujących wytycznych dotyczących standardów dostępności oraz konstruowania zapisów, 

związanych z zapewnianiem dostępności w zamówieniach publicznych. 

• Nabycie umiejętności przygotowania konkretnych wytycznych, zapisów w umowach stosowanych w zamówieniach publicznych 

dotyczących zapewniania dostępności. 

• Poznanie obowiązków podmiotów publicznych w zakresie zapewnienia dostępności przy zawieraniu umów na realizację zadań 

publicznych lub zamówień publicznych.  
 

PROGRAM: 
1. Dostępność w zamówieniach publicznych – akty prawne, standardy. Omówienie obowiązujących aktów prawnych dotyczących 

zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno – komunikacyjnej, na przykładzie standardów dostępności 

dla polityki spójności 2014-2020. 

2. Przykłady aktów prawnych związanych z ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

3. Interpretacja art. 4 ust. 3 i art. 5 ust. 2 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

4. Wybrane studium przypadku związane z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami. 

5. Jakie działania realizowane ze środków publicznych wymagają realizacji art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami? 

6. Praktyczne wdrażanie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – 

m. in. wskazanie jak przygotować się, we własnej organizacji, na realizację tego przepisu, kto za to odpowiada.  

7. Przykłady zapisów do stosowania w umowach, w związku z realizacją art. 4 ust. 3. ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – omówienie z uczestnikami przykładowych case study dotyczących stworzenia 

zapisów do umów, OPZ związanych z dostępnymi zamówieniami.  

*Przykłady zapisów będą dotyczyć realizacji warsztatów/szkoleń/webinarów stacjonarnych oraz online, tworzenia dostępnych 

materiały informacyjno – promocyjnych, publikacji, prezentacji, zapewnienia tłumacza PJM. 

*Do osób zainteresowanych zostanie wysłany link do ankiety z prośbą o wpisanie w wyznaczone miejsce informacji o zamówieniach 
najczęściej realizowanych przez Państwa urzędy, w celu przedstawienia przykładowych sugerowanych zapisów, które zostaną 
omówione podczas szkolenia. 
 

ADRESACI:  
Pracownicy instytucji publicznych odpowiedzialni za wdrożenie dostępności w urzędzie, osoby odpowiedzialne za realizację zamówień 

publicznych w swoich organizacjach, koordynatorzy ds. dostępności w instytucjach publicznych, radcy prawni, audytorzy. 
 

PROWADZĄCY:  
Socjolog, specjalista ds. dostępności, trenerka. Była koordynatorką ds. dostępności w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. 

Opracowała plan działania na rzecz zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Przygotowała wewnętrzny 

dokument zawierający przykłady zapisów do umów, OPZ w celu realizacji zapisu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Prowadzi szkolenia związane z zapewnianiem dostępności, zasad savoir vivre w 

kontakcie z ludźmi z niepełnosprawnością, uniwersalnego projektowania w zatrudnianiu oraz dostosowania miejsc pracy dla osób z 

niepełnosprawnością. Prywatnie prowadzi kanał na YouTube poświęcony edukacji na temat niepełnosprawności. 

SZKOLENIE ON LINE 
29 października 2021 r.  



 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

Dostępność w zamówieniach publicznych. Nowe obowiązki podmiotów 
publicznych od 6.09.2021 r. 

  
Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line. 

 
29 października 2021 r. Szkolenie w godzinach 10:00-14:00 

  

Cena: 315 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania 

szkolenia ze środków publicznych. 

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line,  

materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,  

certyfikat ukończenia szkolenia,  

możliwość konsultacji z trenerem. 

DANE DO 
KONTAKTU: 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi 

ul. Jaracza 74, 90-242 Łódź 

tel. (42) 307 32 38 biuro@frdl-lodz.pl 

 
DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE 

Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury) 

 

Nazwa i adres odbiorcy   

NIP   Telefon  

1. Imię i nazwisko uczestnika, stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

2. Imię i nazwisko uczestnika, stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub 
co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)  

TAK ☐     NIE ☐ 

Proszę o certyfikat w formie: Papierowej ☐ 

Elektronicznej ☐ e mail………………………………………….…………………… 

Proszę o przesłanie faktury na adres mailowy:  
…………………………………………………………… 

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju 

Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.frdl-lodz.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony 

danych osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl-lodz.pl do 27 
października 2021 r. 

UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone 

przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest 

równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować 

przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV. 
 
 
 
Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 


