
SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONIA PLANU DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY DOSTĘPNOŚCI 

OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI   
W URZĘDZIE GMINY RAWA MAZOWIECKA 

 
Sprawozdanie za rok : 2022 
 

Zakres Nr Nazwa zadania 
Stan realizacji 

Czy zostało 
zrealizowane 
TAK/NIE 

Opis stanu realizacji 
Uzasadnienie braku realizacji 

Dostępność 
architektoniczna 
 

1 Opracowanie procedury 
ewakuacji osób 
niepełnosprawnych z budynku 
urzędu w wypadku zagrożenia 
życia (pożar, wybuch gazu etc.)  
 

TAK Opracowano i wdrożono 
procedurę ewakuacji osób 
OzN 

2 Wyznaczenie i przeszkolenie co 
najmniej dwóch pracowników  
odpowiedzialnych za ewakuację 
osób ze szczególnymi 
potrzebami 
 

TAK Wyznaczono i przeszkolono 
pracowników 
odpowiedzialnych za 
ewakuację OzN z budynku 
Urzędu Gminy w razie 
wystąpienia zagrożenia życia  
  

3 Wyznaczenie „Strefy Ciszy” lub 
„Cichego pokoju” do obsługi 
osób ze szczególnymi 
potrzebami 
 

TAK Przygotowano  pomieszczenie 
dedykowane obsłudze OzN, na 
parterze budynku, przy wejściu 
głównym wolnym od barier 
architektonicznych  z poziomu 
„zero”  

 

5 Przeanalizowanie konieczności 
zakupu krzesła ewakuacyjnego 
do ewakuacji osób z 
niepełnosprawnością ruchową  

NIE Nie podjęto decyzji o zakupie 
krzesła do ewakuacji, 
zabezpieczono środki 
alternatywne 
  
 

Dostępność 
cyfrowa 

1 Przystosowanie stron 
internetowych do wymogów 
Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. 
o dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji 
mobilnych podmiotów 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. 
poz. 82). 
 

TAK Dostawca usługi przystosował 
strony serwisów zgodnie z 
wymogami ustawy o 
dostępności cyfrowej  



2 Przystosowanie aplikacji 
mobilnych do wymogów Ustawy 
z dnia 4 kwietnia 2019 r. o 
dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji 
mobilnych podmiotów 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. 
poz. 82). 

TAK Dostawca usługi przystosował 
interfejs aplikacji  zgodnie z 
wymogami ustawy o 
dostępności cyfrowej 

Dostępność 
komunikacyjna  

1 Przygotowanie co najmniej 
jednego stanowiska 
komputerowego ( laptop z 
systemem audio z kamerą i 
mikrofonem ) dla potrzeb osób 
głuchych i niedosłyszących ) 

TAK  Przejściowo jest to Laptop 
projektowy w pok. 304 
udostępniony na potrzeby 
obsługi OzN. 

2 Rozważenie konieczności zakup 
pętli indukcyjnej dla ułatwienia 
komunikacji z osobami słabo 
słyszącymi  
 

TAK  Zakup pętli indukcyjnej 
przeniesiono na 2023 rok 

3 Przedłużenie abonamentu 
rocznego na usługę Tłumacza 
Języka Migowego   
 

TAK Abonament roczny 
przedłużany jest cyklicznie.   

 
 
Sporządził Koordynator ds. dostępności : Lidia Stawińska  
Rawa Mazowiecka 31.01.2023  
 

 
Zatwierdził: Wójt Gminy  Michał Michalik 


