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1. Wstęp
Na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) i ustawy z dnia 4 kwietnia
2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) Gmina Rudnik nad Sanem, jako podmiot
publiczny ma obowiązek zapewnić dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami
przez stosowanie uniwersalnego projektowania nowych inwestycji, a także
racjonalnego usprawnienia i usunięcia występujących barier architektonicznobudowlanych, informacyjno-komunikacyjnych oraz cyfrowych w już istniejących
budynkach oraz stronach internetowych.
Celem wykonania ustawowego obowiązku przygotowania, koordynacji
wdrożenia Planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy
o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, podjęto działania
mające na celu analizę stanu dostępności budynków jednostek organizacyjnych Gminy
i Miasta Rudnik nad Sanem pod względem osób ze szczególnymi potrzebami, audytowi
dostępności
pod
względem
architektoniczno-budowlanym,
informacyjnokomunikacyjnym oraz cyfrowym poddano jednostki:
1. Urząd Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w Rudniku nad Sanem (UGiM)
2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem(OPS),
3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem (MOSiR),
4. Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem,
5. Miejski Ośrodek Kultury w Rudniku nad Sanem (MOK),
6. Budynek socjalny Targowisko „Mój Rynek” w Rudniku nad Sanem,
7. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudniku nad Sanem (ZGKiM),
8. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Rudniku nad Sanem (ZEAS),
9. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Rudniku nad Sanem,
10. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Rudniku nad Sanem,
11. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Rudniku nad Sanem,
12. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kopkach,
13. Publiczna Szkoła Podstawowa w Przędzelu,
14. Przedszkole Miejskie w Rudniku nad Sanem,
15. Żłobek Miejski w Rudniku nad Sanem,

2. Dostępność budynków pod względem architektonicznobudowlanym oraz informacyjno-komunikacyjnym
Audyty dostępności przeprowadzono na podstawie ankiet audytowych
w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej dla osób
ze szczególnymi potrzebami w dniach 18-19 stycznia 2020 r. przez koordynatorów
ds. dostępności wyznaczonych w Gminie i Mieście Rudnik tj. Agatę Piotrowską, Kingę
Gut oraz Katarzynę Próchno. Niniejszy audyt będzie podstawą opracowania i wdrożenia
Planu działania na rzecz poprawy dostępności jednostek organizacyjnych gminy.
Termin wdrożenia planu: od stycznia 2021 r.

2.1. Zalecenia do wdrożenia dostępności dostosowania budynku Urzędu
Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w Rudniku nad Sanem

a) Wejście do budynku:
- zamontowanie domofonu lub dzwonka bezprzewodowego od tyłu budynku na
odpowiedniej wysokości.
- oznakowanie drzwi w sposób kontrastowy.
-zamontowanie tabliczki informacyjnej o godzinach pracy Urzędu w alfabecie Braille’a.
b) Klatka schodowa i korytarz:
-oznaczenie stopni schodów w sposób kontrastowy.

- zamontowanie tablicy informacyjnej z numerem piętra budynku.
- likwidacja progów w drzwiach.
c) Winda
- brak możliwości technicznych.
d) Pomieszczenia
- wymiana oznaczeń na drzwiach do pomieszczeń na wypukłe (w późniejszym terminie
- oznaczenie ich w alfabecie Braille’a).
e) Łazienka i toaleta
- zamontowanie na drzwiach informacji w sposób kontrastowy
- przebudowa toalety.
f) Bezpieczeństwo i ewakuacja
- zamontowanie świetlnego systemu powiadamiania alarmowego, dźwiękowej
informacji o kierunkach ewakuacji DSE.
- oznakowanie dróg ewakuacji w pomieszczeniach w sposób czytelny (pismo Braille’a).
- oznaczenie drzwi i ścian wewnątrz budynku w sposób kontrastowy.
g) Informacja i nawigacja
- zapewnienie dostępu do tłumacza migowego.
- zmiana koloru ciągów komunikacyjnych.
h) Otoczenie budynku, miejsca parkingowe
- zapewnienie wizualnych, słuchowych i dotykowych form prowadzenia w celu
wspierania orientacji wyboru odpowiedniego kierunku.

2.2. Dostępność Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem

a) Wejście do budynku:
- oznakowanie drzwi w sposób kontrastowy.
b) Klatka schodowa i korytarz:
- likwidacja progów w drzwiach.
c) Pomieszczenia
- wymiana oznaczeń na drzwiach do pomieszczeń na wypukłe (w późniejszym terminie
oznaczenie ich w alfabecie Braille’a).
d) Łazienka i toaleta
- zamontowanie na drzwiach informacji w sposób kontrastowy.
- dostosowanie łazienki dla osób ze szczególnymi potrzebami.
e) Bezpieczeństwo i ewakuacja
- zamontowanie świetlnego systemu powiadamiania alarmowego, dźwiękowej
informacji o kierunkach ewakuacji DSE.
- oznakowanie dróg ewakuacji w pomieszczeniach i na korytarzu w sposób czytelny.
- oznaczenie drzwi i ścian wewnątrz budynku w sposób kontrastowy.

g) Informacja i nawigacja
- zapewnienie dostępu do tłumacza migowego.
- obniżenie lady sekretariatu.
h) Otoczenie budynku, miejsca parkingowe
- zapewnienie wizualnych, słuchowych i dotykowych form prowadzenia w celu
wspierania orientacji wyboru odpowiedniego kierunku.
- poprawa miejsc parkingowych (dostosowanie szerokości miejsca parkingowego dla
osób z niepełnosprawnością, wypełnienie miejsca kolorem niebieskim i oznaczenie
piktogramem).
2.3 Dostępność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem

a) Wejście do budynku:
- oznakowanie drzwi w sposób kontrastowy.
- oznaczenie drzwi wejściowych tablicą informacyjną w alfabecie Braille’a.
- zamontowanie rampy progowej dla osób z niepełnosprawnościami.
- zamontowanie domofonu lub dzwonka bezprzewodowego na odpowiedniej
wysokości.

b) Klatka schodowa i korytarz:
- likwidacja progów w drzwiach.
- oznaczenie kontrastowe stopni schodów.
c) Pomieszczenia
- wymiana oznaczeń na drzwiach do pomieszczeń na wypukłe (w późniejszym terminie
oznaczenie ich w alfabecie Braille’a).
- wymiana drzwi na odpowiednie dla osób z niepełnosprawnością.
d) Łazienka i toaleta
- zamontowanie na drzwiach informacji w sposób kontrastowy.
- dostosowanie łazienki dla osób ze szczególnymi potrzebami.
e) Bezpieczeństwo i ewakuacja
- zmodernizowanie świetlnego systemu powiadamiania alarmowego, i montaż
dźwiękowej informacji o kierunkach ewakuacji DSE.
- oznakowanie dróg ewakuacji w pomieszczeniach i na korytarzu w sposób czytelny.
- oznaczenie drzwi i ścian wewnątrz budynku w sposób kontrastowy.
g) Informacja i nawigacja
- montaż tablicy informacyjnej z rozkładem pomieszczeń w budynku.
h) Otoczenie budynku, miejsca parkingowe
- zapewnienie miejsc parkingowych (dostosowanie szerokości miejsca parkingowego
dla osób z niepełnosprawnością, wypełnienie miejsca kolorem niebieskim i oznaczenie
piktogramem).

2.4 Dostępność Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem

a) Wejście do budynku:
- oznakowanie drzwi w sposób kontrastowy.
- oznaczenie drzwi wejściowych tablicą informacyjną w alfabecie Braille’a.
- likwidacja progu poprzez zamontowanie rampy progowej dla osób
z niepełnosprawnościami.
- zamontowanie domofonu lub dzwonka bezprzewodowego na odpowiedniej
wysokości.
b) Klatka schodowa i korytarz:
- oznaczenie kontrastowe stopni schodów
- zamontowanie tablicy informacyjnej z numerem piętra budynku.
c) Pomieszczenia
- wymiana oznaczeń na drzwiach w alfabecie Braille’a.
e) Bezpieczeństwo i ewakuacja
- zamontowanie świetlnego systemu powiadamiania alarmowego i montaż dźwiękowej
informacji o kierunkach ewakuacji DSE.
- oznaczenie drzwi i ścian wewnątrz budynku w sposób kontrastowy.

g) Informacja i nawigacja
- montaż tablicy informacyjnej z rozkładem pomieszczeń w budynku.
- obniżenie lady punktu informacyjnego.
h) Otoczenie budynku, miejsca parkingowe
- przystosowanie miejsc parkingowych przy ul. 3-go Maja dla osób ze szczególnymi
potrzebami (wyznaczenie miejsc o odpowiedniej szerokości, wypełnienie kolorem
niebieskim i oznaczenie znakami pionowymi i poziomymi).
2.5 Dostępność Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem

a) Wejście do budynku:
- oznakowanie drzwi w sposób kontrastowy.
- oznaczenie drzwi wejściowych tablicą informacyjną w alfabecie Braille’a.
- budowa podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami.
- zamontowanie domofonu lub dzwonka bezprzewodowego na odpowiedniej
wysokości.
b) Klatka schodowa i korytarz:
- likwidacja progów w drzwiach.
- oznaczenie kontrastowe stopni schodów.
- zamontowanie ramp.

c) Pomieszczenia
- wymiana oznaczeń na drzwiach do pomieszczeń na wypukłe (w późniejszym terminie
- oznaczenie ich w alfabecie Braille’a).
- wymiana drzwi na odpowiednie dla osób z niepełnosprawnością.
- dostosowanie Sali widowiskowej dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami
(montaż systemu pętli indukcyjnej).
d) Łazienka i toaleta
- zamontowanie na drzwiach informacji w sposób kontrastowy.
- dostosowanie łazienki dla osób ze szczególnymi potrzebami.
e) Bezpieczeństwo i ewakuacja
- zmodernizowanie świetlnego systemu powiadamiania alarmowego, i montaż
dźwiękowej informacji o kierunkach ewakuacji DSE.
- oznakowanie dróg ewakuacji w pomieszczeniach i na korytarzu w sposób czytelny.
- oznaczenie drzwi i ścian wewnątrz budynku w sposób kontrastowy.
g) Informacja i nawigacja
- montaż tablicy informacyjnej z rozkładem pomieszczeń w budynku.
h) Otoczenie budynku, miejsca parkingowe
- zapewnienie miejsc parkingowych (dostosowanie szerokości miejsca parkingowego
dla osób z niepełnosprawnością, wypełnienie miejsca kolorem niebieskim i oznaczenie
piktogramem).
2.6 Dostępność Budynku socjalnego na Targowisku Miejskim „Mój Rynek” w
Rudniku nad Sanem
a) Wejście do budynku:
- oznakowanie drzwi w sposób kontrastowy.
- oznaczenie drzwi wejściowych tablicą informacyjną w alfabecie Braille’a.
b) Łazienka i toaleta
- zamontowanie na drzwiach informacji w sposób kontrastowy.

2.7 Dostępność Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Rudniku nad Sanem

a) Wejście do budynku:
- oznakowanie drzwi w sposób kontrastowy.
- oznaczenie drzwi wejściowych tablicą informacyjną w alfabecie Braille’a.
- likwidacja progu poprzez zamontowanie rampy progowej dla osób
z niepełnosprawnościami.
- zamontowanie domofonu lub dzwonka bezprzewodowego na odpowiedniej
wysokości.
c) Pomieszczenia
- wykonanie oznaczeń na drzwiach, w późniejszym etapie wykonanie ich w alfabecie
Braille’a.
e) Bezpieczeństwo i ewakuacja
- zamontowanie świetlnego systemu powiadamiania alarmowego i montaż dźwiękowej
informacji o kierunkach ewakuacji DSE.
- oznaczenie drzwi i ścian wewnątrz budynku w sposób kontrastowy.
g) Informacja i nawigacja

- montaż tablicy informacyjnej z rozkładem pomieszczeń w budynku.
h) Otoczenie budynku, miejsca parkingowe
- przystosowanie i przeznaczenie dostępnych miejsc parkingowych dla osób
ze szczególnymi potrzebami (wyznaczenie miejsc o odpowiedniej szerokości,
wypełnienie kolorem niebieskim i oznaczenie znakami pionowymi i poziomymi).

2.8 Dostępność Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
w Rudniku nad Sanem

a) Wejście do budynku:
- oznaczenie tabliczką drzwi wejściowych i oznaczenie ich w sposób kontrastowy.
- zamontowanie domofonu lub dzwonka bezprzewodowego przed schodami.
-zamontowanie tabliczki informacyjnej o godzinach pracy ZEAS, docelowo w alfabecie
Braille’a.
b) Klatka schodowa i korytarz:
-oznaczenie stopni schodów w sposób kontrastowy.
c) Winda

- brak możliwości technicznych.
d) Pomieszczenia
- oznakowanie pomieszczeń (w późniejszym terminie - oznaczenie ich w alfabecie
Braille’a).
e) Łazienka i toaleta
- zamontowanie na drzwiach informacji w sposób kontrastowy.
f) Bezpieczeństwo i ewakuacja
- zamontowanie świetlnego systemu powiadamiania alarmowego, dźwiękowej
informacji o kierunkach ewakuacji DSE.
- oznakowanie dróg ewakuacji w pomieszczeniach w sposób czytelny (pismo Braille’a).
- oznaczenie drzwi i ścian wewnątrz budynku w sposób kontrastowy.
g) Otoczenie budynku, miejsca parkingowe
- zapewnienie miejsca parkingowego dostosowanego
z niepełnosprawnościami.

do

potrzeb

2.9. Zalecenia do wdrożenia dostępności dostosowania budynku Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 1 w Rudniku nad Sanem

osób

a) Wejście do budynku:
- zamontowanie domofonu lub dzwonka bezprzewodowego od tyłu budynku na
odpowiedniej wysokości.
b) Klatka schodowa i korytarz:
-oznaczenie stopni schodów w sposób kontrastowy.
- zamontowanie tablicy informacyjnej z numerem piętra budynku.
- likwidacja progów w drzwiach.
c) Winda
- brak możliwości technicznych.
d) Pomieszczenia
- wymiana oznaczeń na drzwiach do pomieszczeń na wypukłe (w późniejszym terminie
oznaczenie ich w alfabecie Braille’a).
e) Łazienka i toaleta
- dostosowanie toalety do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
f) Bezpieczeństwo i ewakuacja
- zamontowanie świetlnego systemu powiadamiania alarmowego, dźwiękowej
informacji o kierunkach ewakuacji DSE.
- oznakowanie dróg ewakuacji w pomieszczeniach w sposób czytelny (pismo Braille’a).
- oznaczenie drzwi i ścian wewnątrz budynku w sposób kontrastowy.
g) Informacja i nawigacja
- zmiana koloru ciągów komunikacyjnych.
h) Otoczenie budynku, miejsca parkingowe
- zapewnienie wizualnych, słuchowych i dotykowych form prowadzenia w celu
wspierania orientacji wyboru odpowiedniego kierunku.

2.10. Zalecenia do wdrożenia dostępności dostosowania budynku Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 2 w Rudniku nad Sanem

a) Wejście do budynku:
- oznaczenie tabliczką drzwi wejściowych i oznaczenie ich w sposób kontrastowy.
b) Klatka schodowa i korytarz:
-oznaczenie stopni schodów w sposób kontrastowy.
- zamontowanie tablicy informacyjnej z numerem piętra budynku.
- likwidacja progów w drzwiach.
c) Winda
- brak możliwości technicznych.
d) Pomieszczenia
- wymiana oznaczeń na drzwiach (w późniejszym terminie oznaczenie ich w alfabecie
Braille’a).
e) Łazienka i toaleta
- dostosowanie toalety do potrzeb osób niedowidzących.
f) Bezpieczeństwo i ewakuacja

- zamontowanie świetlnego systemu powiadamiania alarmowego, dźwiękowej
informacji o kierunkach ewakuacji DSE.
- oznaczenie drzwi i ścian wewnątrz budynku w sposób kontrastowy.
h) Otoczenie budynku, miejsca parkingowe
- zapewnienie wizualnych, słuchowych i dotykowych form prowadzenia w celu
wspierania orientacji wyboru odpowiedniego kierunku.
- zapewnienie miejsc parkingowych dostosowanych do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami.

2.11. Zalecenia do wdrożenia dostępności dostosowania budynku Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 3 w Rudniku nad Sanem

a) Wejście do budynku:
- oznaczenie tabliczką drzwi wejściowych i oznaczenie ich w sposób kontrastowy.
-budowa podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami.
b) Klatka schodowa i korytarz:
-oznaczenie stopni schodów w sposób kontrastowy.
- likwidacja progów w drzwiach.
c) Winda
- brak możliwości technicznych.

d) Pomieszczenia
- wymiana oznaczeń na drzwiach (w późniejszym terminie oznaczenie ich w alfabecie
Braille’a).
e) Łazienka i toaleta
- dostosowanie toalety do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
f) Bezpieczeństwo i ewakuacja
- zamontowanie świetlnego systemu powiadamiania alarmowego, dźwiękowej
informacji o kierunkach ewakuacji DSE.
- oznaczenie drzwi i ścian wewnątrz budynku w sposób kontrastowy.
g) Otoczenie budynku, miejsca parkingowe
- zapewnienie wizualnych, słuchowych i dotykowych form prowadzenia w celu
wspierania orientacji wyboru odpowiedniego kierunku.
- zapewnienie miejsc parkingowych dostosowanych do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami z właściwym ich oznaczeniem przy pomocy znaków
poziomych, pionowych i odpowiednich piktogramów.
2.12. Zalecenia do wdrożenia dostępności dostosowania budynku Szkoły
Podstawowej w Przędzelu

a) Wejście do budynku:
- zamontowanie domofonu lub dzwonka bezprzewodowego umożliwiającego kontakt z
osobą z niepełnosprawnościami
- oznakowanie drzwi w sposób kontrastowy.
-wyznaczenie pomieszczenia do obsługi osób z niepełnosprawnością na parterze
budynku. (Wejście od strony podwórka – pokój nr 4 i ,wejście główne - pokój nr 1).
b) Klatka schodowa i korytarz:
-oznaczenie stopni schodów w sposób kontrastowy.
- zamontowanie tablicy informacyjnej z numerem piętra budynku.
- likwidacja progów w drzwiach.
c) Winda
- brak możliwości technicznych.
d) Pomieszczenia
- wymiana oznaczeń na drzwiach do pomieszczeń na wypukłe (w późniejszym terminie
- oznaczenie ich w alfabecie Braille’a).
e) Łazienka i toaleta
- zamontowanie na drzwiach informacji w sposób kontrastowy.
- dostosowanie toalety do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
f) Bezpieczeństwo i ewakuacja
- zamontowanie świetlnego systemu powiadamiania alarmowego.
- oznakowanie dróg ewakuacji w pomieszczeniach w sposób czytelny (docelowo pismo
Braille’a).
- oznaczenie drzwi i ścian wewnątrz budynku w sposób kontrastowy.
g) Informacja i nawigacja
- zapewnienie dostępu do tłumacza migowego.
- zmiana koloru ciągów komunikacyjnych.
h) Otoczenie budynku, miejsca parkingowe
- zapewnienie wizualnych, słuchowych i dotykowych form prowadzenia w celu
wspierania orientacji wyboru odpowiedniego kierunku.
- zapewnienie miejsc parkingowych dostosowanych do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami.

2.13. Zalecenia do wdrożenia dostępności dostosowania budynku Szkoły
Podstawowej w Kopkach

a) Wejście do budynku:
- zamontowanie domofonu lub dzwonka bezprzewodowego umożliwiającego kontakt z
osobą z niepełnosprawnościami
- oznakowanie drzwi w sposób kontrastowy.
b) Klatka schodowa i korytarz:
-oznaczenie stopni schodów w sposób kontrastowy.
- zamontowanie tablicy informacyjnej z numerem piętra budynku.
- likwidacja progów w drzwiach.
c) Winda
- brak możliwości technicznych.
d) Pomieszczenia
- wymiana oznaczeń na drzwiach do pomieszczeń na wypukłe (w późniejszym terminie
- oznaczenie ich w alfabecie Braille’a).
e) Łazienka i toaleta
- nie dotyczy

f) Bezpieczeństwo i ewakuacja
- zamontowanie świetlnego systemu powiadamiania alarmowego.
- oznakowanie dróg ewakuacji w pomieszczeniach w sposób czytelny (docelowo pismo
Braille’a).
- oznaczenie drzwi i ścian wewnątrz budynku w sposób kontrastowy.
g) Informacja i nawigacja
- zmiana koloru ciągów komunikacyjnych.
h) Otoczenie budynku, miejsca parkingowe
- zapewnienie wizualnych, słuchowych i dotykowych form prowadzenia w celu
wspierania orientacji wyboru odpowiedniego kierunku.
- zapewnienie miejsc parkingowych dostosowanych do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami.
2.14. Zalecenia do wdrożenia dostępności dostosowania budynku Przedszkola
Miejskiego w Rudniku nad Sanem

a) Wejście do budynku:
- oznakowanie drzwi w sposób kontrastowy.
b) Klatka schodowa i korytarz:

- nie dotyczy.
c) Winda
- nie dotyczy.
d) Pomieszczenia
- oznaczenie drzwi w sposób kontrastowy.
e) Łazienka i toaleta
- nie dotyczy.
f) Bezpieczeństwo i ewakuacja
- oznakowanie dróg ewakuacji w pomieszczeniach docelowo z zastosowaniem pisma
Braille’a.
- oznaczenie drzwi wewnątrz budynku w sposób kontrastowy.
g) Informacja i nawigacja
- nie dotyczy.
h) Otoczenie budynku, miejsca parkingowe
- dostosowanie miejsc parkingowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
(zastosowanie piktogramu i znaków pionowych i poziomych)

2.15. Zalecenia do wdrożenia dostępności dostosowania budynku Żłobka
Miejskiego w Rudniku nad Sanem

a) Wejście do budynku:
- oznakowanie drzwi w sposób kontrastowy.
b) Klatka schodowa i korytarz:
- nie dotyczy.
c) Winda
- nie dotyczy.
d) Pomieszczenia
- oznaczenie drzwi w sposób kontrastowy.
e) Łazienka i toaleta
- nie dotyczy.
f) Bezpieczeństwo i ewakuacja
- oznakowanie dróg ewakuacji w pomieszczeniach docelowo z zastosowaniem pisma
Braille’a.
- oznaczenie drzwi wewnątrz budynku w sposób kontrastowy.

g) Informacja i nawigacja
- nie dotyczy.
h) Otoczenie budynku, miejsca parkingowe
- dostosowanie miejsc parkingowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
(zastosowanie piktogramu i znaków pionowych i poziomych)

3. Dostępność stron internetowych jednostek pod względem
cyfrowym.
Audyt dostępności przeprowadzono na podstawie listy kontrolnej
do badania zgodności stron internetowych z wymaganiami ustawy z dnia 4 kwietnia
2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów
publicznych w dniu 19 stycznia 2020 r. przez koordynatora ds. dostępności cyfrowej
wyznaczonego w Gminie i Mieście Rudnik tj. Adama Olko. Niniejszy audyt będzie
podstawą opracowania i wdrożenia Planu działania na rzecz poprawy dostępności
jednostek organizacyjnych gminy.

Zalecenia: dostosowywanie wszystkich dokumentów elektronicznych
do wymagań WCAG.

