Bezpłatne szkolenie zatytułowane

Dostępność – aspekty architektoniczne i cyfrowe

30 czerwca 2020 r.

ZAPROSZENIE
Ministerstwo Cyfryzacji oraz Związek Powiatów Polskich
zapraszają na bezpłatne szkolenie online dedykowane pracownikom
jednostek samorządu terytorialnego zatytułowane

Dostępność – aspekty architektoniczne i cyfrowe
które odbędzie się 30 czerwca 2020 roku
W ostatnich latach administracja rządowa położyła duży nacisk na kwestie związane z zapewnieniem
szeroko pojętej dostępności przez cały sektor publiczny – podstawowym dokumentem programowym w tym
zakresie jest uchwała Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu
Dostępność Plus. Legislacyjnym efektem tego zainteresowania było uchwalenie podstawowych dla
dostępności regulacji prawnych: ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności
osobom ze szczególnymi potrzebami. Przepisy tych ustaw nakładają obowiązki, których niezrealizowanie
może się wiązać z określonymi konsekwencjami – w tym z konsekwencjami finansowymi, stąd też warto
szczegółowo zapoznać się z postanowieniami tych aktów prawnych i propozycją ich interpretacji. Szkolenie
ma na celu zaprezentowanie przedmiotowej problematyki oraz omówienie niejasności, dzięki czemu co
najmniej część wątpliwości powinna zostać rozwiana.
Dedykujemy je w szczególności sekretarzom, kierownikom wydziałów organizacyjnych, wyznaczonym już
lub przyszłym koordynatorom dostępności, osobom odpowiedzialnym za prowadzenie BIP, informatykom,
obsłudze prawnej.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.
Zainteresowanych prosimy o uzupełnienie elektronicznego formularza znajdującego się na stronie:
https://zpp.pl/szkolenia
Na zgłoszenia oczekujemy do 23 czerwca 2020 roku.
Po upływie tego terminu zarejestrowane osoby otrzymają mailowo szczegóły techniczne dotyczące
wzięcia udziału w szkoleniu.
Serdecznie zapraszamy!
Prezes Zarządu
Związku Powiatów Polskich
Andrzej Płonka

PROGRAM
Szkolenie online
pt. „Dostępność – aspekty architektoniczne i cyfrowe”
30 czerwca 2020 r.
8.50 – 9.00 / Dołączanie przez uczestników do wydarzenia
9.00 – 9.10 / Powitanie

uczestników

9.10 – 12.00 / Szkolenie

(z aktywnym udziałem uczestników)

Dostępność architektoniczna – Bartłomiej Zydel











Kierunkowy i konkretny charakter regulacji
Zakres stosowania – podmiotowy i przedmiotowy (w tym minimalne wymagania)
Terminy wejścia w życie poszczególnych obowiązków
Uniwersalne projektowanie lub racjonalne usprawnienia
Dostęp alternatywny
Sprawozdawczość
Koordynator i plan działania
Certyfikacja
Postępowanie skargowe
Fundusz Dostępności

Dostępność cyfrowa – Adam Pietrasiewicz, Jacek Zadrożny








Kto i co podlega przepisom ustawy o dostępności cyfrowej?
Deklaracja dostępności i co z niej wynika?
Monitorowanie dostępności przez Ministra Cyfryzacji i jak uniknąć problemów?
Co zrobić, żeby być zgodnym z ustawą o dostępności cyfrowej?
Czym jest dostępność cyfrowa?
Kto skorzysta z dostępności cyfrowej?
Jakie są najczęściej spotykane problemy z dostępnością cyfrową?



Jak poprawić sytuację w dostępności cyfrowej?

12.00 / Zakończenie

szkolenia

PRELEGENCI
Adam Pietrasiewicz – główny specjalista dostępności cyfrowej w Ministerstwie Cyfryzacji. Wcześniej
prezes Akces Lab – firmy zajmującej się badaniem dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji
mobilnych, były przewodniczący Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni. Autor ustawy o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych i metodyki oceny dostępności
stron internetowych.
Jacek Zadrożny – Naczelnik Wydziału Dostępności Cyfrowej w Ministerstwie Cyfryzacji. Członek Rady
Dostępności, a wcześniej między innymi Rady Cyfryzacji, niezależny ekspert, pracownik organizacji
pozarządowych. Autor wielu publikacji popularyzujących dostępność cyfrową, jeden z tłumaczy
standardu Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).
Bartłomiej Zydel – prawnik, ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz w Biurze ZPP, redaktor
Dziennika Warto Wiedzieć, przygotowuje rozprawę doktorską związaną z prawem samorządu
terytorialnego. Autor tekstów naukowych oraz wielu analiz projektów ustaw i rozporządzeń.
Reprezentuje ZPP w pracach parlamentarnych oraz uczestniczy w pracach Zespołu ds. Infrastruktury,
Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z inwestycjami, infrastrukturą, energetyką,
ochroną środowiska. Nieobca jest mu także problematyka ustroju administracji publicznej,
w szczególności ustroju samorządu terytorialnego.

