
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

DOSTĘPNOŚĆ 
 

 



 

 
 

Inventum to kreatywna firma projektowo-szkoleniowa, odpowiadająca na potrzeby 

poszczególnych, lokalnych rynków pracy. Realizuje szkolenia i egzaminy, zgodnie 

z Europejską Ramą Kwalifikacji. Posiadamy bogatą ofertę zarówno w zakresie szkoleń 

przygotowujących do wykonywania zawodów, jak kursów umożliwiających 

aktualizowanie posiadanych kompetencji. Prowadzimy szkolenia dla biznesu oraz w 

ramach projektów współfinansowanych przez UE, skierowane zarówno do 

bezrobotnych i osób pracujących. Inventum oferuje również szeroki wachlarz usług z 

zakresu Dostępności. Wykonujemy audyty, szkolimy czy dostarczamy potrzebny 

sprzęt tak aby dostępność w równym stopniu zapewniona była dla wszystkich. Nasze 

usługi świadczymy już od ponad 10 lat.     

Fundacja Stałego Rozwoju prężnie działa w aktywizacji zawodowe i społecznej jako 

jeden z nielicznych podmiotów zajmuje się reintegracją społeczno-zawodową. 

Codziennie w ramach swojej działalności współpracujemy z osobami z 

niepełnosprawnością dlatego  staramy się czynić  świat bardziej Dostępnym poprzez 

szkolenia, audyty, zakup sprzętu.    

Zapraszamy do zapoznania się szczegółowo z oferta Konsorcjum.  

 
Lidia Kantor               Katarzyna Skoczeń 
Prezes zarządu Inventum             Prezes Fundacji Stałego Rozwoju 

  

 

 



 

Projekty UE  
 

Fundusze europejskie, a więc zarówno fundusze unijne, jak i inne 

fundusze pomocowe dostępne dla Polski jako członka Unii 

Europejskiej, mogą i powinny stanowić źródło dodatkowego kapitału, 

pozwalającego na realizację szeregu inwestycji: przede wszystkim 

w infrastrukturę i sprzęt, ale także działania społeczne takie jak 

Dostępność. Warto wykorzystywać szansę jaką dają fundusze, gdyż 

mogą one w znaczący sposób przyczynić się do rozwoju zarówno 

instytucji publicznych, jak też przedsiębiorstw w zakresie dostosowania 

dla osób ze szczególnymi potrzebami.  

 

Konsorcjum skupia ekspertów od lat zajmujących się zagadnieniami związanymi z pozyskiwaniem funduszy 

pomocowych. W skład naszego zespołu wchodzą specjaliści ds. funduszy europejskich, analitycy finansowi 

oraz inżynierowie różnych specjalności.  Pracujemy w systemie zadaniowym, w 

oparciu o zespoły projektowe, co oznacza, iż przy każdym projekcie 

zaangażowane są osoby posiadające kwalifikacje odpowiednie dla danej 

dziedziny. Różnorodność kwalifikacji i doświadczeń pozwala na kompleksową 

obsługę projektów z różnych dziedzin, a ponadto jest gwarancją skutecznej i 

profesjonalnej realizacji powierzonych nam prac. 

Projekty z zakresu Dostępności 

Jesteśmy godnym zaufania Partnerem w zakresie pozyskiwania dotacji ze środków europejskich z zakresu 

Dostępności. Biorąc pod uwagę wieloletnie doświadczenia naszych konsultantów w zakresie przygotowania 

i prowadzenia projektów realizowanych przy udziale środków pomocowych, możemy zagwarantować, iż 

powierzone nam zadania wykonane zostaną rzetelnie i profesjonalnie, przyczyniając się do Państwa 

sukcesu w pozyskaniu i rozliczeniu dotacji. 

Pozyskujemy środki z FUNDUSZU DOSTĘPNOŚCI 

 

 

 



 

Szkolenia z zakresu Dostępności  

Najlepsza Kadra  

Tomasz Koźmiński 

Ekspert dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 

posiadający ponad dziesięcioletnim doświadczeniem 

w przeprowadzaniu audytów dostępności. Od 2017 roku 

prowadzi Fundację For Heroes wspierającą sportowców 

z niepełnosprawnościami. Obecnie pełni funkcję asystenta ds. 

osób z niepełnosprawnościami w biurze Senatora Jerzego 

Fedorowicza. Laureat nagrody "LODOŁAMACZ" 2016, "IDOL 

ŚRODOWISKA" 2017, Osobowość Roku 2020 konkursu 

"Kraków Bez Barier". Sportowiec, aktywista na rzecz osób z 

niepełnosprawnościami. Pracownik Małopolskiego Urzędu 

Marszałkowskiego. 

 

Jan Stebel  

Ekspert ds. dostępności cyfrowej w krajowych instytucjach 

certyfikujących. Trener w zakresie ECDL, PDF PRO, komunikacji 

elektronicznej i dostępności cyfrowej (standard WCAG 2.1). 

Audytor Stron Internetowych. 

 

Były naczelnik wydziału promocji urzędu miejskiego i 

koordynator ds. dostępności. Od 2016 roku wdraża standard 

WCAG dla serwisów www instytucji publicznych. Początkowo 

po stronie agencji interaktywnych, obecnie po stronie instytucji 

publicznych. Przeprowadził kilkadziesiąt audytów i kilkaset 

weryfikacji dostępności stron www oraz nadzoruje ich dostosowanie.  

Wcześniejsze doświadczenie w NGO oraz instytucjach finansowych daje szerokie spojrzenie na potrzeby 

instytucji państwowych, podmiotów prywatnych oraz klientów. Nie jest wykładowcą, lecz praktykiem, który 

patrzy na wymagania od strony użytkownika. 

 



 

Szkolenia Koordynatorów Dostępności  

Cel szkolenia: 

• Zdobycie wiedzy w jaki sposób pełnić funkcję koordynatora ds. 

dostępności; 

• Zdobycie wiedzy na temat dostępności architektonicznej; 

• Zdobycie wiedzy na temat dostępności cyfrowej; 

• Zdobycie wiedzy na temat dostępności informacyjna – 

komunikacyjnej. 

 

Adresaci szkolenia: 

• Wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką; 

• Osoby przygotowujące się do funkcji koordynatora ds. dostępności; 

• Osoby będące koordynatorami ds. dostępności a chcące podnieść swoją wiedzę. 

Program szkolenia: 

 Dostępność. Czym jest i jakie problemy są najczęściej z nią związane. 
 Koordynator – zasady wyznaczania, cechy, umocowanie w organizacji i przepisach prawa 
 Urząd a dostępność. Zadania koordynatora ds. dostępności 
 Dostępność cyfrowa 
 Dostępność informacyjna – komunikacyjna 
 Dostępność architektoniczna 

 

Inne szkolenia w naszej ofercie  

 Dostępność w Gminie, Urzędzie, Mieście  
 Dostępność w Transporcie  
 Kurs standardy pracy z osobami niepełnosprawnymi 
 Dostępność cyfrowa 
 Przygotowywanie, tworzenie, zamieszczanie dostępnych dokumentów 
 Dostępne media społecznościowe 
 Dostępność placówek edukacyjnych 
 Dostępność w Turystyce 
 Vademecum dostępności 

 

Warsztaty / Szkolenia / Wykłady / Kursy/ Prezentacje / Praktyka 

https://szkolna24.pl/szkolenie/marketing-w-placowce/vademecum-dostepnosci-czym-jest-dostepnosc-cyfrowa-171
https://szkolna24.pl/szkolenie/marketing-w-placowce/vademecum-dostepnosci-czym-jest-dostepnosc-cyfrowa-171


 

Audyty dla Instytucji Publicznych  

 Opracowanie Standardów Dostępności dla Miasta, Gminy, Urzędu  

 Przeprowadzenie audytu architektonicznego  

 Przeprowadzenie audytu cyfrowego 

 Przeprowadzenie audytu informacyjno-komunikacyjnego  

Warto myśleć o dostępności nie tylko pod kątem osób z niepełnosprawnością. Zarówno korytarze, jak i 
klatki schodowe powinny być wolne od barier, co umożliwi poruszanie się po nich osobom na wózku, o 
protezie, ale także tym korzystającym czasowo z kul, lasek czy innych pomocy ortopedycznych. Ponadto, 
osoby starsze, a także rodzice prowadzący dziecięce wózki, również z takiego udogodnienia skorzystają. 

Temat jest szczególnie istotny, kiedy firma jest otwarta na zatrudnianie osób ze szczególnymi 
potrzebami, ale nie ma dostosowanej do tego infrastruktury. Mimo, iż regulaminy pracy zdalnej 
rozwiązują kwestię niemożności korzystania z biura, to warto o taką alternatywę zadbać. Jak? Weryfikując 
stan dostępności profesjonalnym audytem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dostepnosc24.pl/zawody-dla-pracownika-z-orzeczeniem-o-niepelnosprawnosci/
https://dostepnosc24.pl/zawody-dla-pracownika-z-orzeczeniem-o-niepelnosprawnosci/


 

Audyty dla Przedsiębiorców 

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 o zapewnianiu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami zawiera przepisy wspierające dostępność nie tylko w 

podmiotach publicznych. Przewidziano w niej także nowy i 

nieobowiązkowy mechanizm certyfikacji dostępności. Jest on 

skierowany do przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych zainteresowanych potwierdzeniem, że 

ich działalność, spełnia wymagania dotyczące dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-

komunikacyjnej 
Konsorcjum jest instytucją Certyfikująca z ramienia Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej nr   11  

Przeprowadzamy Pełny Audyt Dostępności zgodnie z ustawą i 

wydajemy certyfikat potwierdzony przez Ministerstwo 

Funduszy i Polityki Regionalnej 

 

 



 

Nasze osiągnięcia z zakresu Dostępności  
 

Instytucja  Certyfikująca z ramienia Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej nr   11  

Ponad 10 letnie doświadczenie w zakresie z Dostępności i pracy z osobami z niepełnosprawnością   

Posiadamy ponad 50 współpracujących ekspertów z zakresu Dostępności 

Posiadamy największą bazę sal wykładowych, komputerowych i warsztatowych 100 w całej Polsce  

Z naszych usług w zakresie Dostępności w ramach różnych projektów 
skorzystali: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program „Dostępna Szkoła ” 

 

 

 

 

 
Miasto Krosno Szkolenia i 
dostawa sprzętu z Dostępności 

Szkolenia dla Kadry 



 

Program „Dostępne Parki Przyrodnicze  ” 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gostynińsko-Włocławski Park 
Krajobrazowy w Kowalu 

 

Nadnidziański Park Krajobrazowy 

 

Roztoczański Park Narodowy 

Ojcowski Park Narodowy 

https://parki.kujawsko-pomorskie.pl/gwpk
https://parki.kujawsko-pomorskie.pl/gwpk
https://parki.kujawsko-pomorskie.pl/gwpk
https://parki.kujawsko-pomorskie.pl/gwpk


 

Program „Dostępność PLUS dla Zdrowia” 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach  

Samodzielny Gminny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Stryszowie 

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce   

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
 MEDYCYNA RODZINNA GRÓJEC 

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Łomży 



 

Program „Dostępny Samorząd” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audyt i Doradztwo dla Gminy Kazimierza Wielka  
 Doradztwo dla Gminy Świebodzice 

Audyt Dostępności 6 budynków Gminy Dębe Wielkie   

Dostawa sprzętu z Dostępności dla Gminy Besko   

Dostępność architektoniczna dla 7 budynków  
Urząd Miasta Bielski – Biała 

Doradztwo z Dostępności dla Gminy Olszyny 

Doradztwo z Dostępności dla Starostwo Powiatowe w 
Sieradzu 

Doradztwo informacyjno-komunikacyjne dla Gmina 
Lubań 

Dostawa sprzętu : pętle indukcyjne i tablice 
 dla Gmina Padew Narodowa  

Dostawa sprzętu : pętle indukcyjne oraz 
usługa Doradztwa z Dostępności dla Gminy 

Gręboszów 



 

 

 

 

 

Inventum Sp. z o.o      Fundacja Stałego Rozwoju 

www.inventum-global.pl        www.fundacjastalegorozwoju.pl 

tel. 18 521 10 18       tel. 506 670 500 

biuro@inventum-global.pl      fundacja@fundacjastalegorozwoju.pl 
Lidia Kantor 722 158 169      Monika Przysiecka 693 804 165 
Farał Figas 661 454 383     Katarzyna Skoczeń 506 670 500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.inventum-global.pl/
http://www.fundacjastalegorozwoju.pl/
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