
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami w Gminie Istebna na lata 2020 – 2021.

Na podstawie art. 14 pkt 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. O zapewnieniu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami tj. (Dz. U. z 2020 r. poz 1062) ustala się plan 
działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

lp. Działanie Realizujący zadania 
wynikające z art. 6 

ustawy

Sposób 
realizacji 

Termin Zalecenia 
do 

wdrożenia
/wnioski z 
konsultacji

1 2 3 4 5 6
1. Powołanie 

Koordynatora ds. 
dostępności oraz 
członków zespołu i 
ogłoszenie do 
publicznej 
wiadomości. 

Wójt Gminy Istebna Zarządzenie z 
dnia 18 
września 2020 r. 

18.09.2020 r. wykonano

2. Skierowanie prośby 
w formie mailowej 
do instytucji i 
jednostek 
organizacyjnych  
Gminy Istebna 
polecających 
powołanie członków 
komisji ds. 
dostępności osobom 
ze szczególnymi 
potrzebami.

• Gminny Ośrodek 
Kultury.

•  Szkoły 
podstawowe 
Gminy Istebna.

• Centrum Usług 
Wspólnych.

• Gminny Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej.

Uzyskanie 
informacji od 
poszczególnych 
jednostek o 
wyborze osób, 
które będą 
współpracowały 
z 
koordynatorem 
w celu 
zapewnienia 
osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami 
minimalnych 
wymogów 
określonych w 
ustawie w 
swoich 
jednostkach.

18.09.2020 r. wykonano

3. Zgłoszenie danych 
Koordynatora ds. 
dostępności do 
Ministerstwa 
Funduszy i Polityki 
Regionalnej (MFiPR)  
dostepnosc.plus@m
fipr.gov.pl 

Koordynator Korespondencja 
mailowa 

30.09.2020 r. wykonano



4. Dokonanie analizy 
pod kątem 
zapewnienia 
środków 
technicznych 
wspierających 
komunikację.

• Koordynator + 
członkowie 
jednostek 
znajdujących się 
w budynku 
Urzędu Gminy w 
Istebnej.

Spis 
potrzebnych 
środków 
technicznych, 
wycena, 
zabezpieczenie 
środków w 
Budżecie Gminy 
Istebna 

Do 
15.10.2020 r. 

5. Dokonanie analizy 
budynku Urzędu 
Gminy pod 
względem 
dostosowania 
budynku do 
wymogów ustawy z 
dnia 19 lipca 2019 r. 
o dostępności 
osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami.

• Koordynator + 
członkowie 
jednostek 
znajdujących się 
w budynku 
Urzędu Gminy w 
Istebnej.

Opracowanie 
wytycznych  i 
planu działania-
przekazanie do 
zatwierdzenia 
Wójtowi Gminy.

Do 
30.10.2020 r. 

6. Zlecenie 
opracowania 
koncepcji 
dostosowania 
budynku do 
wymogów ustawy z 
dnia 19 lipca 2019 r. 
o dostępności 
osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami.

koordynator Zlecenie 
opracowania 
dokumentacji 
firmie 
projektowej.

Do 
30.11.2020 r. 

7. Dokonanie analizy 
dostępności 
cyfrowej i 
informacyjno- 
komunikacyjnej 
obejmującej Urząd 
Gminy Istebna 
(strona Urzędu 
Gminy Istebna i Bip)

• Koordynator + 
członek zespołu - 
Pan Mariusz 
Siąkała 
(dostępność 
cyfrowa, strona 
internetowa i bip 
Urząd Gminy 
Istebna) wraz z 
wykorzystaniem  
firmy 
zewnętrznej.

Uzyskanie 
wyceny 
dostosowania 
strony Urzędu 
Gminy do 
wymogów 
WCAG 2.1 
(ustawy z dnia 4 
kwietnia 2019 
r.) o 
dostępności 
cyfrowej , 
przedstawienie 
koncepcji 
Wójtowi Gminy 
Istebna, 

 Do 
20.10.2020 r. 



zabezpieczenie 
środków na ten 
cel. Ustalenie 
trybu i sposobu 
dostosowania. 

8. Dostosowanie 
publikowanych 
dokumentów do 
wymogów zgodnych 
z ustawą  z dnia 4 
kwietnia 2019 r. o 
dostępności 
cyfrowej stron 
internetowych i 
aplikacji mobilnych 
podmiotów 
publicznych.

• Koordynator + 
członek zespołu - 
Pan Mariusz 
Siąkała 
(dostępność 
cyfrowa, strona 
internetowa i bip 
Urząd Gminy 
Istebna)  z 
wykorzystaniem 
firmy 
zewnętrznej.

Opracowanie 
poradnika dot. 
redagowania 
dokumentów i 
przekazania do 
każdego biura w 
Urzędzie Gminy 
Istebna. 
Szkolenie dla 
pracowników z 
dostępności 
dokumentów.

Do 
30.11.2020 r. 

9. Skierowanie pism do 
instytucji i  
jednostek 
organizacyjnych 
Gminy Istebna w 
celu opracowania 
planów działania dla 
poszczególnych 
jednostek.

• Gminny Ośrodek 
Kultury.

• Szkoły 
podstawowe 
Gminy Istebna.

• Centrum Usług 
Wspólnych.

• Gminny Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej.

Do 
30.10.2020 r. 

10. Dokonanie analizy 
pod kątem 
dostosowania 
administrowanych 
obiektów do 
minimalnych 
wymagań 
dotyczących 
dostępności  (ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
dostępności 
alternatywnej 
wynikającej z 
ustawy) 

• Gminny Ośrodek 
Kultury.

• Szkoły 
podstawowe 
Gminy Istebna.

• Centrum Usług 
Wspólnych.

• Gminny Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej.

Uzyskanie 
pisemnych 
informacji ze 
wskazaniem na 
wymagania w 
wymiarze 
architektoniczn
ym, cyfrowym i 
komunikacyjny
m wynikające z 
zapisów art. 6 
ustawy 

Do 
30.11.2020 r. 

11. Dokonanie diagnozy 
w zakresie 
dostępności 
alternatywnej.

• Urząd Gminy w 
Istebnej.

• Gminny Ośrodek 
Kultury.

• Szkoły 
podstawowe 

Uzyskanie 
informacji 
pisemnych ze 
wskazaniem na 
wymagania o
 charakterze 

30.11.2020 r. 



Gminy Istebna.
• Centrum Usług 

Wspólnych.
• Gminny Ośrodek 

Pomocy 
Społecznej.

zapewniającym 
wsparcie np. 
pracownika, 
wolontariusza 
lub innej 
wyznaczonej 
osoby 
wynikające z 
zapisów art.7 
ustawy.

12. Szkolenie z 
zapewnienia 
dostępności osobom 
ze szczególnymi 
potrzebami

Koordynator Udział w kursie 
koordynator do 
spraw 
dostępności.

Od 19 
października 
do 26 grudnia 
2020 r. 

13. Uzyskanie danych 
zbiorczych do 
raportu 

• Urząd Gminy 
Istebna

• Gminny Ośrodek 
Kultury 

• Szkoły 
podstawowe 
Gminy Istebna

• Centrum Usług 
Wspólnych.

• Gminny Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej

Uzyskanie 
danych  zakresie 
realizacji uwag 
odnoszących się 
do 
stwierdzonych 
istniejących 
przeszkód w 
dostępności 
osobom ze 
szczególnymi 
potrzebami i 
zaleceń 
usunięcia tych 
wad.

Do 
28.02.2021 r. 

14. Sporządzenie 
raportu Zbiorczego 

Koordynator Przekazanie 
raportu do 
zatwierdzenia 
przez Wójta 
Gminy Istebna 
następnie 
podanie go do 
publicznej 
wiadomości na 
stronie 
internetowej 
www.istebna.eu 
oraz BIP , 
przesłanie do 
Wojewody 
Śląskiego 

Do 
31.03.2021r. 

Opracował:

http://www.istebna.eu/


Koordynator ds. dostępności
Wioleta Golik 
30.09.2020 r. 

Zatwierdził:
Wójt Gminy Istebna 
Łucja Michałek 
08.10.2020 r. 


