
 

 

 
Szanowni Państwo! 
 
Uprzejmie zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu zdalnym nt.  
 

„Ustawa o Dostępności cyfrowej stron internetowych, BIP, RODO”, 
 
które odbędzie się w dniu 12 maja 2020 r. w godz. 11.00-13.00 z wykorzystaniem aplikacji Zoom. 

Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorstw ciepłowniczych, ciepłowni, 
elektrociepłowni i firm współpracujących z ciepłownictwem – przede wszystkim Członków i Partnerów 
Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. 

Obowiązują przepisy nt. RODO i BIP a w dniu 4 kwietnia 2019 roku została uchwalona Ustawa o 
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, która w 
części artykułów weszła w życie w 2019 r. a pozostałe artykuły wchodzą w życie w latach 2020-2021. 
Celem szkolenia jest pomoc we właściwym wdrożeniu i stosowaniu tych regulacji prawnych. 

Program merytoryczny szkolenia: 
1. Biuletyn Informacji Publicznej a Ustawa o dostępności cyfrowej 
2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy nowych regulacji. 
3. Czym jest dostępność cyfrowa strony BIP? 
4. Kalendarium w zakresie stosowania ustawy o dostępności cyfrowej. 
5. Jakie są podstawy prawne wymogów dostępności cyfrowej serwisu internetowego. 
6. Elementy i zasoby informacyjne udostępniane cyfrowo? 
7. Alternatywny sposób dostępności cyfrowej. 
8. BIP w spełnieniu wymogów dostępności cyfrowej przez jednostki organizacyjne JST. 
9. Obowiązki publikacyjne określone w ustawie o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami. 
10. Obowiązkowa deklaracja dostępności; 
11. Żądania zapewnienia dostępności cyfrowej; 
12. Nadzór, sankcje i odpowiedzialność; 
13. Kiedy i w jakiej wysokości mogą być nałożone kary pieniężne? 
14. Wymogi organizacyjne - wyznaczenie osób odpowiedzialnych. 
15. Kluczowe wymagania techniczne i funkcjonalne – standard WCAG 2.1. 
16. RODO a zwalczanie koronawirusa 

a. Organizacja pracy zdalnej. 
b. Badanie pracowników termometrem itp.- przetwarzanie danych w trakcie epidemii 
c. Dokumentacja w trakcie pracy zdalnej. 
d. Bezpieczeństwo pracy zdalnej. 

✓ podstawowe informacje na temat bezpiecznych aplikacji 
✓ inne zagrożenia i niebezpieczeństwa 

17. RODO doświadczenia dwóch lat. 
a. Najczęstsze błędy stosowane w RODO. 

✓ Obowiązki informacyjne. 
✓ Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. 
✓ Monitoring wizyjny,. 

b. Studium przypadku – ocena incydentu pod kątem wystąpienia naruszenia oraz jego 
zgłoszenie do organu nadzorczego 

c. Za co ukarał UODO? Omówienie najważniejszych decyzji urzędu. 
18. Odpowiedzi na pytania. 

Szkolenie przeprowadzi: Bartosz Mendyk, doktor nauk prawnych, inspektor ochrony danych w 
kilkunastu jednostkach, autor artykułów nt. ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji 
publicznej publikowanych w Dzienniku Gazecie Prawnej, Wspólnocie, autor dwóch książek z zakresu 
ochrony danych osobowych.  
 
 
 
 



W załączeniu przesyłamy druk karty zgłoszenia w formacie pdf i edytowalnej docx. 
Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesłać e-mailem w formie skanu pdf/jpg lub formie zamkniętej 
w formacie pdf do Centrum Szkoleniowego IGCP na adres e-mail: c.szkoleniowe@igcp.org.pl.   

Bardzo prosimy, aby na karcie zgłoszenia został podany adres mailowy każdego zgłoszonego 
uczestnika szkolenia. 

Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają potwierdzenia, które zostaną przesłane na adresy mailowe 
podane przez Państwa na karcie zgłoszenia. 
Potwierdzenia będą zawierać: 

• informację o zasadach rejestracji i udziału w szkoleniu, 

• link do szkolenia, 

• instrukcję korzystania z aplikacji Zoom. 
 
Prosimy zgłaszających się do udziału w szkoleniu o przesłanie pytań dotyczących podanego 
wyżej zakresu szkolenia, które wykładowca powinien uwzględnić w czasie szkolenia. 
 
Uczestnicy szkolenia będą mogli w czasie szkolenia zadawać prelegentowi pytania na czacie, na 
które prelegent udzieli odpowiedzi w czasie szkolenia lub mailowo po szkoleniu. 
Uczestnicy szkolenia otrzymają po szkoleniu e-mailem prezentację ze szkolenia w formacie pdf. 
 
Szczegółowe informacje o szkoleniach i konferencjach IGCP na www.igcp.org.pl . 
 
 
                             W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy 

Bogusław Regulski 
 
Wiceprezes Zarządu 
Izby Gospodarczej  
Ciepłownictwo Polskie 

Jacek Szymczak 
 
Prezes Zarządu 
Izby Gospodarczej  
Ciepłownictwo Polskie 
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