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PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA 
DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI 

W ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach

Na podstawie art.14 w związku z art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. O zapewnieniu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. Z 2019 r. Poz. 1696, z późn. 
zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami.

1. Ogólna charakterystyka budynku ARTerii Centrum Kultury i Promocji i jego 
otoczenia w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Główne wejście (na salę widowiskową) oraz do sal zajęć w budynku możliwe jest dla osób 
niepełnosprawnych oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wejście do izby 
regionalnej ora z na zaplecze sceny nie posiadają udogodnień dla osób z 
niepełnosprawnością oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich.
W ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach 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. Na parkingu nie
ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do budynku 
można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W holu nie ma wizualnej 
informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku. Szczegółowych informacji udzielają 
pracownicy ARTerii. Na trasach przebiegu ciągów komunikacyjnych w budynku znajdują 
się stopnie, które uniemożliwiają swobodne poruszanie się po obiekcie lub dotarcie do 
toalet, w których brak jest toalet dostosowanych do osób z niepełnosprawnych.

2. Harmonogram realizacji czynności zmierzających do poprawy dostępności 
budynku ARTerii jak i jego najbliższego otoczenia dla osób ze szczególnymi 
potrzebami.

Lp. Zakres działania Sposób realizacji Termin

1 Wyznaczenie Koordynatora ds.
Dostępności oraz przekazanie 
do publicznej wiadomości 
danych o osobie wyznaczonej 
na koordynatora

1. Wyznaczenie koordynatora oraz 
nadanie mu uprawnień.

2. Zamieszczenie informacji na 
stronie internetowej oraz BIP.

Zrealizowane

Zrealizowane



2 Przygotowanie deklaracji 
dostępności i zamieszczenie 
jej na stronie internetowej oraz 
na BIP

1. Analiza budynku ARTerii pod 
kątem dostępności architektonicznej.
2. Analiza strony internetowej oraz 
Biuletynu Informacji Publicznej pod 
kątem dostępności dla osób ze 
szczególnymi potrzebami. 
3. Przygotowanie deklaracji 
dostępności oraz zamieszczenie jej 
na stronie internetowej ARTerii oraz 
BIP. 

Zrealizowane

3 Rozpoznanie rynku cenowego 
dla przedsięwzięcia 
„Wykonanie audytu 
dostępności” dla budynku 
ARTerii CKiP.

Wyszukanie firm 
przeprowadzających audyty, 
wysłanie zapytania mailowego, 
uzyskanie informacji zwrotnej.

Zrealizowane

4 Dostępność cyfrowa stron 
internetowych

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

2. Sprawdzanie i podejmowanie 
działań mających na celu ciągłe 
udoskonalanie strony internetowej 
ARTerii/BIP oraz treści pod kątem 
spełnienia wymogów dostępności 
cyfrowej.

Zrealizowane

Na bieżąco

5 Dostępność informacyjno-
komunikacyjna

1. Analiza obecnego stanu obiektu 
pod kątem dostosowania 
architektury do potrzeb osób ze 
szczególnymi potrzebami.

2. Identyfikacja barier możliwych do 
usunięcia 

Zrealizowane

6 Dostępność w zakresie 
architektonicznym

1. Analiza obecnego stanu obiektu 
pod kątem dostosowania 
architektury do potrzeb osób ze 
szczególnymi potrzebami.

2. Identyfikacja barier możliwych do 
usunięcia 

Zrealizowane

7 Usuwanie zidentyfikowanych 
barier

1. Dostosowywanie strony 
internetowej do standardów WCAG 
2.1.

1. Wyznaczenie oraz oznaczenie 
miejsca parkingowego dla osób 
niepełnosprawnych

Do 
26.02.2021r.

Do 
30.11.2021r.



2. Przystosowanie ciągu 
komunikacyjnego prowadzącego do 
toalet poprzez likwidację progów.

3. Przystosowanie toalet do osób ze 
szczególnymi potrzebami

4. Montaż domofonu od strony ulicy 
Zwycięstwa

Do 
31.12.2023r.

Do
31.12.2024r.

Do 
30.10.2021r.

8 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 Wojewodzie Śląskiemu

4. Zamieszczenie raportu na stronie 
internetowej oraz BIP ARTerii

Co 4 lata
(pierwszy 
raport do dnia
31.03.2021r. )

9 Wspieranie osób ze 
szczególnymi potrzebami  w 
zakresie architektonicznym, 
cyfrowym, informacyjno-
komunikacyjnym.

1. Działania mające na celu 
zapewnienie dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami 
wynikające z zapisów
art. 6 Ustawy o dostępności;

Realizacja w 
okresie 
działania 
koordynatora
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