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PLAN DZIAŁANIA

NA RZECZ POPRAWY DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W ORNONTOWICACH

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

Ogólna charakterystyka budynku i jego otoczenia w zakresie dostępności dla osób 

ze szczególnymi potrzebami. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach użytkuje pomieszczenia znajdujące się w 

budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ornontowicach, przy ul. Klasztornej 1 (poziom: 

przyziemia).

Do budynku prowadzi jedno wejście główne od ul. Klasztornej 1, które posiada podjazd dla

samochodów umożliwiający dostęp do budynku osobom o ograniczonej mobilności. Przed 

budynkiem znajduje się parking, na którym wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób 

niepełnosprawnych. Drzwi otwierane są ręcznie.

Wewnątrz budynku jest winda umożliwiająca przemieszczanie się do biblioteki. Schody na 

klatce schodowej posiadają widoczne oznaczenia pierwszego i ostatniego stopnia. 

Wejściem do biblioteki są szklane drzwi, otwierane ręcznie. Nie są one oznaczone 

elementami ostrzegawczymi. Przy drzwiach, po prawej stronie, znajduje się dzwonek 

przywołujący pracownika biblioteki. 

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w przyziemu budynku, tj. na poziomie 

biblioteki.

W Bibliotece nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma również oznaczeń w alfabecie brajla ani 

oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i 

słabowidzących. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo 

osoby niewidome i słabowidzące. 



Do budynku i pomieszczeń bibliotecznych można wejść z psem asystującym i psem 

przewodnikiem. 

Harmonogram realizacji czynności zmierzających do poprawy dostępności budynku

jak i jego najbliższego otoczenia dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

Lp. Zakres działania Sposób realizacji Termin

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

1. Wyznaczenie Koordynatora 
ds Dostępności

2. Zamieszczenie informacji o 
powołaniu koordynatora ds. 
dostępności na stronie 
internetowej jednostki oraz 
BIP wraz z danymi do 
kontaktu.

Zrealizowan
e

2. Samoocena pod kątem 
dostosowania administrowanych 
obiektów do minimalnych 
wymagań dotyczących 
dostępności. 

1. Sporządzenie deklaracji 
dostępności ze wskazaniem 
na wymagania w wymiarze 
architektonicznym, cyfrowym 
i informacyjno-
komunikacyjnym wynikające 
z zapisów art. 6 ustawy z 
dnia 19 lipca 2019 r. o 
zapewnieniu dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami (dalej Ustawa o 
dostępności). 

2. Opublikowanie deklaracji 
dostępności na stronie GBP 
w Ornontowicach/BIP

Zrealizowan
e

3. Dostępność cyfrowa stron 
internetowych

1. Dokonanie analizy i 
dostosowanie dostępności 
cyfrowej strony internetowej 
GBP/BIP dla osób ze 
szczególnymi potrzebami.

Zrealizowan
e

2. Sprawdzanie i podejmowanie
działań mających na celu 
ciągłe udoskonalanie stron 
GBP/BIP oraz treści pod 
kątem spełniania wymogów 
dostępności cyfrowej. 

Realizacja 
na bieżąco

4. Dostępność architektoniczna 1. Przeprowadzenie analizy 
obecnego stanu obiektu pod 
kątem dostosowania ich 
architektury do potrzeb osób 
ze szczególnymi potrzebami.

2. Identyfikacja barier 
możliwych do usunięcia

Zrealizowan
e 



5. Dostępność informacyjno-
komunikacyjjna

1. Dokonanie analizy obecnego 
stanu obiektów pod kątem ich
dostosowania w zakresie 
dostępności 
informacyjnokomunikacyjnej 
dla osób ze szczególnymi 
potrzebami.

2. Identyfikacja barier 
możliwych do usunięcia

Zrealizowan
e 

6. Usuwanie zidentyfikowanych 
barier

1. Oznaczenie szklanych 
elementów 
architektonicznych w ciągach
komunikacyjnych  znakami 
ostrzegawczymi

Do 
30.09.2021

2. Dostosowanie strefy 
wejściowej do budynku 
(realizacja GOZ)

Do 
31.12.2025

3. Umieszczenie informacji na 
temat rozkładu pomieszczeń 
w sposób wizualny i 
dotykowy

Do 
30.09.2021

7. Sporządzenie Raportu o stanie 
zapewnienia dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami. 

1. Przygotowanie danych 
zbiorczych do raportu w 
zakresie realizacji ustawy o 
dostępności z 
uwzględnieniem uwag 

2. Zatwierdzenie raportu
3. Przekazanie sporządzonego 

raportu  raportu Wojewodzie 
Śląskiemu

4. Podanie treści raportu do 
publicznej wiadomości na 
stronie internetowej GBP/BIP

Pierwszy 
raport do 
31.03.2021 
r.
Kolejne – co
4 lata

8. Analiza w zakresie dostępności 
alternatywnej w przypadku braku 
możliwości zapewnienia 
dostępności dla osób ze 
szczególnymi potrzebami.

Podanie do publicznej wiadomości 
informacji wynikających z zapisów 
art. 7 Ustawy o dostępności ze 
wskazaniem dostępu 
alternatywnego, np. zapewnienie 
wsparcia wyznaczonej osoby, 
zapewnienie wsparcia 
technicznego, w tym wykorzystanie 
nowoczesnych technologii; 

Zamieszczenie informacji 
wskazanych powyżej na stronie 
internetowej GBP/BIP

Zrealizowan
e

9. Wspieranie osób ze szczególnymi
potrzebami do dostępności w 
zakresie architektonicznym, 

Działania mające na celu 
zapewnienie dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami 

Realizacja 
w całym 
okresie 



cyfrowym, informacyjno-
komunikacyjnym. 

wynikające z zapisów art. 6 Ustawy 
o dostępności.

działania 
koordynator
a 

Opracował:

Aleksandra Szczepańska

Koordynator ds. dostępności


