
Deklaracja dostępności 
 

Dostępność architektoniczna 

Nazwa instytucji: 

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie 

Adres budynku:  

Budynek urzędu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie mieści się przy ul. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew. Mają w nim siedzibę: Biuro Starosty i Wicestarosty; Biuro 
Rady Powiatu;  Kancelaria Ogólna; Wydział Organizacyjny i Nadzoru; Wydział Finansowy; 
Główny Specjalista ds. Bezpieczeństwa Publicznego, Zarządzania Kryzysowego i Spraw 
Obronnych; Powiatowy Rzecznik Konsumentów; Wydział Inwestycji, Mienia i Zamówień 
Publicznych; Wydział Architektury i Budownictwa; Wydział Komunikacji i Transportu; Wydział 
Promocji, Kultury i Sportu; Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami; Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.   

Do budynku prowadzą 3 wejścia, znajdujące się na parterze budynku, wszystkie od strony 
zachodniej, od ulicy Piłsudskiego:  

- wejście główne; 

- wejście do Wydziału Komunikacji i Transportu;  

- wejście do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.  

Wszystkie wejścia są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową - można wejść po 
schodach lub skorzystać  z  podjazdu  dla  niepełnosprawnych.  Dodatkowo, przy trzecim wejściu 
znajduje się winda, która pozwala na swobodne przemieszczenie się do Wydziału Geodezji 
Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Wszystkie wejścia mają szerokość przejść 
powyżej 90 cm. Wejście główne oraz wejście do Wydziału Geodezji posiada minimalne progi 
(wysokość do 2 cm). Do Wydziału Komunikacji prowadzą drzwi otwierane automatycznie o 
szerokości 180 cm, bez progów.  

Wjazd na parking znajduje się od ulicy Botanicznej oraz od ulicy Piłsudskiego. Parking 
wyposażony jest w miejsca dla osób niepełnosprawnych, oznaczonych znakami poziomymi i 
pionowymi. Znajdują się one tuż przy wejściu do Wydziału Komunikacji. Dojście piesze do 
budynku jest równe, bez nachylenia.  

Gdzie po wejściu do budynku znajduje się recepcja/sekretariat/ punkt obsługi klienta? 
(krótki opis, że np. po prawej od wejścia, albo w korytarzu po lewej)  

Po prawej stronie od wejścia głównego, na parterze budynku znajduje się Kancelaria Ogólna oraz 
punkt podawczy. W razie zaistniałej potrzeby pracownicy schodzą do Kancelarii Ogólnej, aby 
umożliwić i ułatwić klientowi załatwienie sprawy. 



Czy w budynku jest toaleta dla osób niepełnosprawnych?  

W budynku znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych umiejscowiona na parterze. 10 metrów 
korytarzem w lewo od głównego wejścia, po lewej stronie. 

Czy do budynku prowadzi podjazd dla niepełnosprawnych?  

 Tak 

Czy do budynku można dostać się przy pomocy windy?  

Tylko wejście trzecie do Wydziału Geodezji wyposażone jest w windę. 

Czy klienci/goście mogą poruszać się po budynku, czy jest to ograniczone i przejście jest 
zagrodzone np. bramkami, innymi barierami?  

Możliwe jest swobodne poruszanie się po budynku bez ograniczeń w postaci bramek i innych 
celowych barier.  

Które części budynku są dostępne dla osób na wózkach?  

Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępny jest parter budynku oraz mieszczący się na drugim 
piętrze Wydział Geodezji – dostępna winda. 

Czy do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 
przewodnikiem?  

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem 
przewodnikiem, jeżeli zwierzęta posiadają odpowiedni certyfikat. 

Czy w budynku zastosowano jakieś rozwiązania wspomagające osoby niepełnosprawne? 

W budynku Urzędu nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani 
oznaczeń kontrastowych lub tablice z powiększonym drukiem dla osób niewidomych i 
słabowidzących. 

Czy w instytucji można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego? Jeśli tak, to w 
jaki sposób?  

Realizując zapisy Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach 
komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) uprzejmie informujemy, że w Starostwie 
Powiatowym w Sochaczewie dostępne są następujące usługi wspierające komunikowanie się: 

• Poczta Elektroniczna (adresy dostępne na stronie internetowej urzędu); 

• Przesyłanie wiadomości tekstowych oraz multimedialnych (SMS, MMS) pod numerem 
telefonu: 517 195 410 

• Faksem: 46 864 18 71 



W Starostwie Powiatowym w Sochaczewie istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka 
migowego. Usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. 

Aby skorzystać z usług Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, przy pomocy tłumacza języka 
migowego metodą PJM, SJM i SKOGN należy co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym 
terminem wizyty w urzędzie wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
(http://powiatsochaczew.pl/WCAG-Deklaracja-Zgodnsci/Wniosek-Tlumacz-Migowy.pdf) i po 
wypełnieniu odesłać za pomocą: 

• Poczty elektronicznej na adres: jezykmigowy@powiatsochaczew.pl; 

• Faksem pod numer: 46 864 18 71; 

• Listownie na adres:     Starostwo Powiatowe w Sochaczewie 
                                   Wydział Organizacyjny i Nadzoru  
                                   ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65 
                                   96-500 Sochaczew 
 

z dopiskiem na kopercie „Formularz zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza 
PJM, SJM i SKOGN”. 
 
Telefoniczną informację o usłudze można uzyskać pod numerem telefonu: 46 864 18 52. 
 

Deklaracja dostępności strony 

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie zapewnia dostępność strony internetowej Starostwa 
Powiatowego w Sochaczewie www.powiatsochaczew.pl w wymaganym zakresie, zgodnie z 
Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 
mobilnych podmiotów publicznych.  

Stan dostępności cyfrowej 

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 
mobilnych podmiotów publicznych. 

Oświadczenie sporządzono dnia 30 sierpnia 2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie 
samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Podmiotowa strona została zaprojektowana tak, aby jak największa ilość użytkowników mogła z 
niej swobodnie korzystać, używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla 
osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. 
Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach. Oprócz myszki 
po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz „TAB" przesunie fokus do każdej 
z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na 
poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. 
Używając strzałek „w dół" i „w górę" można przewijać stronę. Zdefiniowane skróty 
klawiaturowe: 



1.      CTRL +    - powiększenie widoku strony 

2.      CTRL -     - pomniejszenie widoku strony 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych, 
stosowanych w każdej przeglądarce internetowej. 

Nawigacja: 

Backspace – Przejdź do poprzedniej strony 

Backspace+Shift – Przejdź do następnej strony 

Alt+Home – Strona Startowa 

F5 – Odśwież 

Esc – Przerwij wczytywanie 

Wyszukiwanie: 

Ctrl+F/F3 – Znajdź 

Ctrl+G/F3 – Znajdź następne 

Ctrl+Shift+G/Shift+F3 – Znajdź poprzednie 

Okna i karty: 

Ctrl+N – Otwórz nowe okno 

Ctrl+T – Otwórz nową kartę 

Ctrl+W/Ctrl+F4 – Zamknij bieżącą kartę 

Ctrl+Shift+T – Przywróć ostatnio zamkniętą kartę 

Ctrl+(1 do 8) – Przejdź do karty nr (1 do 8) 

Ctrl+9 – Przejdź do ostatniej karta 

Ctrl+Tab – Następna karta 

Ctrl+Tab+Shift – Poprzednia karta 

Aktualna strona: 

Ctrl++ – Powiększ 

Ctrl+- – Pomniejsz 

Ctrl+Scroll – Powiększ/pomniejsz 

Ctrl+0 – Przywróć pierwotny rozmiar 



F11 – Włącz/wyłącz tryb pełnoekranony 

Home – Przejdź na początek strony 

End – Przejdź na koniec strony 

PageUp – Przesuń o jeden ekran do góry 

Spacja/PageDown – Przesuń o jeden ekran w dół 

Narzędzia: 

Ctrl+D – Dodaj stronę do zakładek 

Ctrl+H – Wyświetl historię 

Ctrl+J – Pokaż ostatnio pobierane pliki 

Ctrl+U – Podgląd kodu źródłowego 

Ctrl+P – Drukuj 

Ctrl+S – Zapisz stronę na dysku 

Różne: 

F6/Alt+D – Aktywuj pasek adresu 

Ctrl+Enter – Dodaj do adresu www i .com 

 

 

Raport dostępności strony  

Raport przedstawia ocenę zgodności strony internetowej ze standardami WCAG 2.1 (Web 
Content Accessibility Guidelines 2.1) i z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej 
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Ocena dostępności strony internetowej została dokonana z wykorzystaniem automatycznych 
narzędzi oceny.  

W celu dokonania recenzji posiłkowano się następującymi narzędziami:  

• validator.utilitia.pl  

Audyt dostępności cyfrowej za pomocą narzędzia do badania dostępności - 
www.utilitia.pl,  zalecanego na stronie: www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/czy-twoja-
strona-jest- dostępna w poniższym zakresie: 



 

 

 

Otrzymano poniższy wynik audytu:  

 

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.  

Osobą odpowiedzialną jest Pan Tomasz Taras 

tel. (46) 864 18 89, e-mail: ttaras@powiatsochaczew.pl 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać 
skargi na brak zapewnienia dostępności. 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony 
internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia 
informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo 



dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane 
osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi 
oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie 
alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. 
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o 
tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 
miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może 
zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub 
alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. 

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw 
Obywatelskich. 


