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Załącznik do Zarządzenia nr VIII/157/2020  
Burmistrza Miasta Orzesze z dn. 06.08.2020r. 

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom  

ze szczególnymi potrzebami 

Lp. 
Zakres działania 

Realizujący zadania 
wynikające z art. 6 ustawy 

Sposób realizacji Termin 

1. Przekazanie do publicznej wiadomości danych o 
osobie wyznaczonej na koordynatora ds. dostępności 
oraz o powołaniu zespołu. 

• Urząd Miejski Orzesze • Zamieszczenie informacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego Orzesze 

• do 30 września 2020r. 

2. Powołanie Zespołu koordynującego dostępność – 
jako grupę osób wspierających koordynatora w 
realizacji zadań wynikających z art. 14 ustawy z dnia 
19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami.  

• Urząd Miejski Orzesze • Wydanie Zarządzenia Burmistrza 
Miasta Orzesze dot. wyznaczenia osób 
do Zespołu ds. dostępności. 

• do 30 września 2020r. 

3. Przekazywanie mieszkańcom Miasta Orzesze 
informacji na temat wdrażania przez Urząd Miejski 
Orzesze ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w 
obiektach użyteczności publicznej. 

• Koordynator • Zamieszczenie informacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego Orzesze 

• na bieżąco,  
w zależności od potrzeb 

4. Wyznaczenie przez dyrektorów jednostek 
organizacyjnych Miasta Orzesze osoby 
odpowiedzialnej za współpracę z koordynatorem ds. 
dostępności i wdrożenie realizacji ustawy z dnia 19 
lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami. 

• Szkoły podstawowe i 
przedszkola, dla których 
organem prowadzącym jest 
Miasto Orzesze; 

• Miejski Żłobek; 
• Miejska Biblioteka 

Publiczna; 
• Miejski Ośrodek Kultury; 
• Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej; 
• Zakład Gospodarki 

Komunalnej i 
Mieszkaniowej 

• Przesłanie pism do jednostek 
organizacyjnych Miasta Orzesze 
zalecających wyznaczenie osoby 
odpowiedzialnej za współpracę z 
koordynatorem ds. dostępności  
i wdrożenie realizacji ustawy w 
jednostce. 

• do 30 września 2020r. 

• Stworzenie wykazu osób 
odpowiedzialnych w jednostkach 
organizacyjnych Miasta Orzesze za 
współpracę z koordynatorem ds. 
dostępności i wdrożenie realizacji 
ustawy w jednostce. 

• do 15 października 
2020r. 
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5. Przekazywanie jednostkom organizacyjnym Miasta 
Orzesze aktualnych wytycznych, materiałów itp. 
dotyczących wdrażania ustawy z dnia 19 lipca 2019r. 
o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami. 

• Koordynator  • Przesyłanie na skrzynki e-mailowe 
jednostek organizacyjnych Miasta 
Orzesze materiałów dotyczących 
wdrażania ustawy.  

• na bieżąco,  
• w zależności od potrzeb 

6. Identyfikacja kategorii osób ze szczególnymi 
potrzebami. 

• Zespół ds. dostępności • Sporządzenie wykazu kategorii osób ze 
szczególnymi potrzebami w podziale 
na:  

1) osoby korzystające z usług instytucji 
Miasta Orzesze, 

2) pracownicy instytucji Miasta Orzesze. 

• do 15 października 
2020r. 

7. Przyjmowanie uwag, opinii i sugestii od osób  
ze szczególnymi potrzebami, a także ich opiekunów i 
rodzin dotyczących problemów natury 
architektonicznej, technicznej, cyfrowej, czy też 
informacyjno – komunikacyjnej z jakimi zmagają się 
oni podczas kontaktów z placówkami użyteczności 
publicznej będącymi własnością Miasta Orzesze. 

• Zespół ds. dostępności • Umieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej ogłoszenia informującego o 
możliwości zgłaszania uwag, opinii i 
sugestii przez osoby ze szczególnymi 
potrzebami, a także ich opiekunów i 
rodzin dot. natury architektonicznej, 
technicznej, cyfrowej czy też 
informacyjno – komunikacyjnej z 
jakimi zmagają się oni podczas 
kontaktów z placówkami użyteczności 
publicznej będącymi własnością Miasta 
Orzesze. 

• do 30 września 2020r. 
• na bieżąco 

• Analiza przekazanych uwag pod kątem 
dostosowania ww. placówek dla osób 
ze szczególnymi potrzebami. 

• do 31 października 
2020r. 

• na bieżąco 

8. Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami 
zrzeszającymi osoby ze szczególnymi potrzebami 
funkcjonującymi w Mieście Orzesze w zakresie 
dostosowania miejskich obiektów użyteczności 
publicznej do potrzeb osób ze szczególnymi 
potrzebami. 

• Organizacje pozarządowe i 
stowarzyszenia  

• Wystosowanie pisma do organizacji i 
stowarzyszeń zrzeszających osoby ze 
szczególnymi potrzebami z prośbą o 
przekazanie uwag dotyczących 
obecnych problemów z jakimi 
spotykają się oni w miejskich obiektach 
użyteczności publicznej. 

• do 30 września 2020r. 
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  • Zespół ds. dostępności • Analiza przekazanych wniosków i 
wypracowanie wspólnych rozwiązań 
służących dostosowaniu ww. obiektów 
dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

• do 31 października 
2020r. 

9. Dokonanie analizy stanu obiektów użyteczności 
publicznej będących własnością Miasta Orzesze pod 
kątem dostosowania ich architektury do potrzeb 
osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z 
przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o 
zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami. 

• Zespół ds. dostępności • Dokonanie analizy obecnego stanu 
obiektów użyteczności publicznej pod 
kątem dostosowania ich architektury  
do potrzeb osób ze szczególnymi 
potrzebami z uwzględnianiem opinii 
przekazanych przez mieszkańców oraz 
organizacje i stowarzyszenia 
zrzeszające osoby ze szczególnymi 
potrzebami przy ścisłej współpracy 
dyrektorów jednostek organizacyjnych 
z członkami Zespołu ds. dostępności. 

• do 30 listopada 2020r. 

10. Dokonanie analizy obiektów użyteczności publicznej 
w zakresie dostępności cyfrowej i informacyjno – 
komunikacyjnej do potrzeb osób ze szczególnymi 
potrzebami. 

• Zespół ds. dostępności  • Dokonanie analizy obecnego stanu 
obiektów użyteczności publicznej pod 
kątem dostosowania ich w zakresie 
dostępności cyfrowej i informacyjno – 
komunikacyjnej z uwzględnieniem 
opinii przekazanych przez 
mieszkańców oraz organizacji i 
stowarzyszeń zrzeszających osoby ze 
szczególnymi potrzebami,  
przy ścisłej współpracy dyrektorów 
jednostek organizacyjnych z członkami 
Zespołu ds. dostępności. 

• do 30 listopada 2020r. 
 
 

11. Dokonanie analizy w zakresie zapewnienia osobom 
ze szczególnymi potrzebami dostępu 
alternatywnego, zgodnie z art. 7 ustawy. 

• Zespół ds. dostępności • Zgromadzenie danych w zakresie 
stwierdzonych istniejących przeszkód 
w dostępności dla osób ze 
szczególnymi potrzebami oraz 
informacji dotyczących możliwości ich 
usunięcia bądź zapewnienia dostępu 
alternatywnego. 

• do 30 listopada 2020r. 
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12. Sporządzenie Raportu o stanie zapewnienia 
dostępności, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 19 lipca 
2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami. 

• Koordynator  • Dokonanie analizy dotychczas 
podjętych działań w zakresie realizacji 
ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o 
zapewnianiu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami oraz 
opracowanie projektu Raportu o stanie 
zapewnienia dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami zgodnie z 
formularzem opracowanym przez 
ministra właściwego do spraw rozwoju 
regionalnego. 

• do 28 lutego 2021r. 

• Zatwierdzenie ww. raportu przez 
Burmistrza Miasta Orzesze i 
przekazanie go do Wojewody 
Śląskiego. 

• do 31 marca 2021r. 

• Zamieszczenie ww. raportu w 
Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego Orzesze. 

• do 31 marca 2021r. 

13. Dokonanie przeglądu procedur, regulaminów itp. 
obowiązujących w jednostkach miejskich pod kątem 
dostosowania ich do zasady zapewnienia 
dostępności, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 
2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami. 

• Szkoły podstawowe i 
przedszkola, dla których 
organem prowadzącym jest 
Miasto Orzesze; 
• Miejski Żłobek; 
• Miejska Biblioteka 
Publiczna; 
• Miejski Ośrodek Kultury; 
• Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej; 
• Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej 

• Dokonanie przez pracowników 
merytorycznych przeglądu procedur 
dotyczących w szczególności zlecania  
lub powierzania zadań publicznych i 
udzielania zamówień publicznych, pod 
kątem dostosowania ich do zasady 
zapewnienia dostępności zgodnie z art. 
6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o 
zapewnianiu dostępności osobom  
ze szczególnymi potrzebami. 

• Dostosowanie ww. procedur do zasady 
zapewnienia dostępności.  

• do 5 września 2021r. 
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14. Realizacja przyjętych programów działania 
dotyczących przystosowania obiektów użyteczności 
publicznej będących własnością Miasta Orzesze do 
wymogów w zakresie dostępności architektonicznej, 
cyfrowej i informacyjno – komunikacyjnej dla osób ze 
szczególnymi potrzebami. 

• Urząd Miejski Orzesze 
• jednostki organizacyjne 
Miasta Orzesze 

• Wdrażanie działań przyjętych w 
programach działania dotyczących 
przystosowania obiektów użyteczności 
publicznej będących własnością Miasta 
Orzesze do wymogów w zakresie 
dostępności architektonicznej, cyfrowej 
i informacyjno – komunikacyjnej dla 
osób ze szczególnymi potrzebami. 

• do 5 września 2021r. 
• na bieżąco 

• Koordynator • Monitorowanie przez koordynatora ds. 
dostępności realizacji przyjętych 
programów działania. 

• na bieżąco 
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