
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 

 

Data sporządzenia deklaracji: 21.12.2020 r. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 22.03.2021 r. 

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe. 

Potrzebujesz informacji, w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej? Skontaktuj się      

z nami. 

W zgłoszeniu podaj: 

 • adres internetowej strony, na której jest udostępniona dla Ciebie treść, 

 • swoje imię i nazwisko, 

 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail), 

 • informację, jaki sposób przekazana informacja jest dla Ciebie najwygodniejsza (np. druk    

powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa). 

Na tej stronie internetowej są problemy, które wg. Ciebie wynikają z niespełniania wymogów 

dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas. 

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony 

internetowej odpowiada Pani Iwona Miastowska. Możesz skontaktować się z nią mailowo 

elektryk.zyrardow@wp.pl lub telefonicznie 46 855 40 81. 

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością. 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego 

otrzymania. 

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W odpowiedzi podamy nowy 

termin, do którego zobowiążemy się poprawić zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy 

informację z alternatywnym rozwiązaniem. Nowy termin nie będzie dłuższy niż  2 miesiące. 

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego 

zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób. 

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające możesz zgłosić skargę do Mazowieckiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań 

związanych z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.  

 



Dostępność architektoniczna 

Budynek Zespołu Szkół nr 1 w Żyrardowie, ul. Bohaterów Warszawy 4, 96-300 Żyrardów. 

1. Do budynku prowadzą 2 wejścia: od ulicy Bohaterów Warszawy 4 oraz od ulicy Piaskowej 6, 

oznaczone literami A i C. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia A znajduje się 

podjazd dla wózków. Dla gości przeznaczone jest wejście A. 

2. Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia A. 

3. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma 

windy, nie ma platformy dla wózków zamieszczonej przy poręczy schodów. Szerokość korytarzy 

umożliwia poruszanie się wózkiem inwalidzkim. 

4. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na prawo od wejścia A. 

5. Na parkingu wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 

6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 

przewodnikiem. 

7. W budynku brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Nie ma oznaczeń w alfabecie 

Braille’a. 

8. Nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. 

 

Budynek Hali Sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Żyrardowie, ul. Bohaterów Warszawy 4,                 

96-300 Żyrardów. 

1. Do budynku prowadzi jedno wejście, które usytuowane jest na jednostopniowym podwyższeniu. 

Obok niego znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Wejście o szerokości zapewniającej 

swobodny wjazd osobie poruszającej się na wózku. 

2. Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia. 

3. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia, zarówno na parterze jak      

i na piętrze. W budynku jest dźwig dla osób niepełnosprawnych. 

4. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się przy klatce schodowej na parterze i piętrze 

budynku. 

5. Na parkingu wewnętrznym wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 

6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 

przewodnikiem. 

7. W budynku brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Nie ma oznaczeń w alfabecie 

Braill’'a. 

8. Nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. 



 

Aplikacje mobilne 

Nie prowadzimy aplikacji mobilnych. 

Informacje dodatkowe 

Filmy umieszczane w naszym serwisie nie są tłumaczone na polski język migowy. 

Wszystkie informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych są dostępne cyfrowo  

i nie umieszczamy ich ponownie na tej stronie internetowej. 


