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Polska Fundacja Ekonomii Społecznej  oferuje przeprowadzenie audytów w zakresie dostępności:  
ARCHITEKTONICZNEJ, KOMUNIKACYJNO-INFORMACYJNEJ, CYFROWEJ 

 

 

 

 

 

 

 

AUDYT DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ to kompleksowe badanie budynków oraz przestrzeni wokół nich pod 

kątem dostępności dla osób o szczególnych potrzebach. Nasi audytorzy analizują dostępność architektoniczną podczas wizji 
lokalnej oraz na podstawie udostępnionej im dokumentacji technicznej obiektu.  

AUDYT DOSTĘPNOŚCI INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ polega na sprawdzeniu sposobów obsługi klientów z 

różnymi niepełnosprawnościami, dostępności i czytelności wszelkich informacji znajdujących się wewnątrz obiektu oraz w jego 
otoczeniu, dostępności i czytelności komunikatów, dostępności pism i formularzy dla osób z różnymi dysfunkcjami oraz 
oznakowania przestrzeni wewnątrz i na zewnątrz.  

AUDYT DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ to badanie strony internetowej oraz aplikacji mobilnej pod kątem zgodności z 

wytycznymi WCAG 2.1 Jego celem jest analiza dostępności strony lub aplikacji dla użytkowników z różnymi dysfunkcjami. Testy 
odbywają się na różnych urządzeniach z wykorzystaniem dostępnych technologii asystujących. Badamy ich postrzegalność, 
funkcjonalność, zrozumiałość i kompatybilność.  

 

OFERUJEMY RÓWNIEŻ: 
 

SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW urzędów i instytucji, banków i instytucji finansowych, hoteli, placówek edukacyjnych, 
podmiotów sektora zdrowotnego, obiektów handlowych, usługowych i gastronomicznych,  
firm transportowych  oraz innych podmiotów na temat obsługi klientów z różnymi 
niepełnosprawnościami. Taka wiedza pozwoli zapewnić komfort i zadowolenie z obsługi 
Państwa klientom a w przyszłości zwiększyć przychody ze sprzedaży.  
 

WSPARCIE MERYTORYCZNE w formie indywidualnych konsultacji i doradztwa z zakresu 

dostępności i uniwersalnego projektowania przy wdrażaniu nowych rozwiązań 
architektonicznych, produktowych, procesowych lub dostosowaniu istniejących.  
Jeżeli planujesz budowę nowego obiektu, projektujesz nowy produkt lub usługę – zgłoś się 
do nas – pomożemy zaprojektować to co planujesz zgodnie z wytycznymi uniwersalnego 
projektowania.  

JAKI JEST KOSZT AUDYTU? 

 

 

 

 

Każdy audyt wyceniany jest indywidualnie. 
Koszt audytu architektonicznego zależy od stopnia  

skomplikowania obiektu budowlanego,  
jego powierzchni i innych czynników.  

Koszt audytu cyfrowego zależy od wielkości serwisu, liczby 
podstron, stopnia skomplikowania, i innych czynników.  

Koszt audytu informacyjno-komunikacyjnego zależy od  
zakresu usług niezbędnych do wykonania. 


