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Dokument regulujący postępowania w przypadku wymagań klienta 
nie wyspecyfikowanych. 

Usługi zamknięte, stacjonarne. 

 
I. Wszystkie kwestie organizacji dostosowania miejsca szkolenia do potrzeb uczestników 

szkolenia przedstawiciel QUEST Change Managers Sp. z o. o. (dalej QUEST) nadzoruje poprzez 
potwierdzenie poniższych punktów z przedstawicielem firmy – beneficjenta usługi 
szkoleniowej, oznaczonego dalej jako Firma. Wszystkie kwestie organizacyjne muszą być 
dopełnione do 6 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 

 
II. Bezpieczeństwo dotyczące zagrożenia ze strony COVID-19. 

 QUEST uzyskuje informacje od Firmy odnośnie zaszczepienia bądź braku zaszczepienia 
uczestników szkolenia szczepionką przeciw COVID-19. 

 Na podstawie informacji o ilości osób zaszczepionych/ niezaszczepionych biorących udział w 
szkoleniu (osoby szkolące się oraz wykładowcy) osoba odpowiedzialna ze strony Firmy ma 
obowiązek zorganizować miejsce szkolenia o adekwatnej wielkości, zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi przepisami. 

 Wykładowca/ przedstawiciel QUEST monituje zgodność zachowań uczestników szkolenia z 
aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy i ma prawo 
przerwać szkolenie, gdy przepisy są nieegzekwowane. 

 
III. Uzyskanie informacji od uczestników szkolenia odnośnie ewentualnego stopnia 

niepełnosprawności uczestników.  
1. Firma ma czas na przekazanie informacji do QUEST do 6 dnia przed rozpoczęciem szkolenia, 

czy: 

 w projekcie biorą udział osoby z niepełnosprawnościami 

 w projekcie nie biorą udział osoby z niepełnosprawnościami 
 

 
2. Jeżeli w projekcie biorą udział osoby z niepełnosprawnościami, sposób organizacji wsparcia jest 

dostosowany do ich potrzeb, z uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności 
uczestników, a odpowiedzialność za tą organizację spoczywa na Firmie. QUEST ma obowiązek 
przekazać do Firmy informację o koniecznym do osiągnięcia poziomie wsparcia.  
 

3. W przypadku obecności uczestników/-czek z niepełnosprawnościami: 
 

 uwzględnia się wsparcie na wyrównywanie szans (na przykład: asystent osoby z 
niepełnosprawnością, tłumacz przewodnik, technologie asystujące) 

 zapewnia elastyczność form wsparcia (na przykład: wydłużony czas trwania szkoleń – potrzeba 
tłumaczenia na język migowy, konieczność wolniejszego mówienia, krótsze sesje szkoleniowe, 
częstsze i dłuższe przerwy)  

 zapewnienie bezpieczeństwa psychicznego (na przykład: poprzez zapewnienie odpowiedniej 
przestrzeni, zwiększenie liczby godzin, wolniejsze tempo prowadzenia spotkania lub 
indywidualne spotkanie dla osób o obniżonej normie intelektualnej) 

 jeśli osobie z niepełnosprawnościami towarzyszy zwierzę (pies) asystujące: zorganizowanie i 
kontrola potrzeb zwierzęcia asystującego w porozumieniu z właścicielem. Przykłady: 

  pojemnik z wodą, 

  koc, na którym zwierzę może się położyć  
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 najbliższe miejsce, gdzie można wyprowadzić zwierzę na spacer. 
 

4.  Wszystkie działania świadczone w projektach, odbywają się w budynkach (miejscach), w 
których: 

 wejście do budynku jest na poziomie terenu wokół budynku 

 jeśli zastosowano schody to jest winda, dostępny podjazd lub sprawna platforma 
przyschodowa, o ile to możliwe, zainstalowana przy wejściu głównym/schodach głównych 

 na kondygnacjach dostępnych dla osób z niepełnosprawnością są przystosowane toalety  

 o ile to możliwe na korytarzach nie ma wystających gablot, reklam, elementów dekoracji, które 
mogłyby być przeszkodą dla osób z niepełnosprawnościami. 
 

5. Jeżeli na danym terenie, nie istnieje miejsce spełniające warunki, o których mowa w punkcie 4, 
lub projektodawca ma do dyspozycji kilka miejsc w różnym stopniu spełniającym te warunki: 

 wybiera to miejsce, które w pełni spełnia kryteria dostępności lub jest im najbliższe przy 
zastosowaniu mechanizmu racjonalnych usprawnień. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy 
unijnych na lata 2014-2020 mechanizm racjonalnych usprawnień to konieczne i odpowiednie 
zmiany oraz dostosowania, nienakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, 
rozpatrywane osobno dla każdego konkretnego przypadku, w celu zapewnienia osobom z 
niepełnosprawnościami możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka i podstawowych 
wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości z innymi osobami. 
 Zastosowane usprawnienia: 
 

  zastosowanie tymczasowych platform 
 

  zapewnienie usługi asystenckiej 
 

 Inne(opis):…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Działania dodatkowe, nieregularne: 

 mini audyt dostępności do miejsca szkolenia (na przykład: podjęcie próby zarejestrowania się i 
dotarcia na szkolenie w roli osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, głuchej, niewidomej). 

 okresowe sprawdzanie dostępności i funkcjonowania urządzeń wspomagających jak platformy 
przyschodowe, podjazdy.  

 test prawidłowego działania urządzeń przed rozpoczęciem szkolenia. 
 

7. Osoby z niepełnosprawnością i/lub osoby towarzyszące otrzymają informacje na temat 
potencjalnych sytuacji awaryjnych, na przykład poprzez wskazanie wyjścia ewakuacyjnego 
przed rozpoczęciem szkolenia. W przypadku osób z trudnościami poznawczymi, 
komunikacyjnymi należy zadbać o dostępność przekazu. 
 

IV. Kwestie alergii/ nietolerancji pokarmowych. 
 

1. Przedstawiciel Firmy ma obowiązek przygotować odpowiednie posiłki w trakcie 
przeprowadzanych przez QUEST szkoleń uwzgledniające ewentualne alergie / nietolerancje 
pokarmowe uczestników szkolenia. 
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 QUEST przekazuje przedstawicielowi Firmy informację o ewentualnych alergiach / 
nietolerancjach pokarmowych wykładowców przeprowadzających szkolenie. 

 QUEST kontaktuje się z przedstawicielem Firmy w celu uzyskania potwierdzenia 
przeprowadzenia odpowiedniej organizacji przygotowania posiłków dla uczestników szkolenia 
przez Firmę. 

 Ewentualne zmiany w menu muszą być dokonane najpóźniej dwa dni przed rozpoczęciem 
szkolenia. 


