
Dostępność obiektów miejskich osobom ze szczególnymi potrzebami 
Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności  

architektonicznej , cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej 
 (zgodnie z art. 6 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami) 

 
Minimalne wymagania 
służące zapewnieniu 

dostępności 
architektonicznej  

Czy 
spełnione są 
minimalne 
wymagania 

TAK/NIE 
(wybrać) 

Opis udogodnień Uwagi 

Zapewnienie wolnych 
od barier poziomych 

i pionowych 
przestrzeni 

komunikacyjnych 
budynków 

 
TAK 

Budynek szpitalny przy ul. 
Kościuszki 29 : 

• Dostęp do budynku z 
poziomu terenu 
zewnętrznego przez 
wejście do Izby Przyjęć z 
komunikacją poziomą 
korytarzem 
wewnętrznym do dwóch 
dźwigów osobowych z 
dostępem do wszystkich 
oddziałów 

Budynek szpitalny przy ul. 
Zygmunta Starego 20: 

• Dostęp ograniczony 
kilkoma stopniami na 
poziom parteru 

• Z poziomu parteru dobry 
dostęp do dźwigu 
osobowego 
umożliwiającego dostęp 
do wszystkich 
kondygnacji 

 

Instalacja urządzeń lub 
zastosowanie środków 

technicznych i 
rozwiązań 

architektonicznych w 
budynku, które 

umożliwiają dostęp do 
wszystkich 

pomieszczeń, z 
wyłączeniem 
pomieszczeń 
technicznych 

 
 

TAK 

 
Budynek szpitalny przy ul. 
Kościuszki 29 : 

• 2 dźwigi osobowe 

• Tablica informacyjna z 
opisem stref szpitalnych 

• Punkt informacyjny 

• Oznaczenia w postaci 
tabliczek/szyldów 
informacyjnych na 
granicach oddziałów 
szpitalnych 

• Oznaczenia 
poszczególnych 
pomieszczeń 
oddziałowych z 
podziałem na funkcje 

 

 

Zapewnienie 
informacji na temat 

rozkładu pomieszczeń 

 
TAK 

• Oznaczenia 
poszczególnych 
pomieszczeń 

 



w budynku, co 
najmniej w sposób 

wizualny i dotykowy 
 lub głosowy 

oddziałowych z 
podziałem na funkcje 

• Punkt informacyjny 
 

Zapewnienie wstępu  
do budynku osobie 
korzystającej z psa 

asystującego, o którym 
mowa w art. 2 pkt 11 

ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

 
Brak 

danych 

 
Brak danych 

 

Zapewnienie osobom 
 ze szczególnymi 

potrzebami możliwości 
ewakuacji lub ich 

uratowania w inny 
sposób 

 

 • Podstawowa ewakuacja z 
kondygnacji +1 za 
pomocą dźwigu 
osobowego 

• Ewakuacja dodatkowo 
wspomagana przez 
personel asystujący, 
wspomagający pokonanie 
ewentualnych barier przy 
konieczności 
wykorzystania innych 
dróg ewakuacji 

 

 
Minimalne wymagania 
służące zapewnieniu 
dostępności cyfrowej 

 
Czy 

spełnione są 
minimalne 
wymagania 

TAK/NIE 
(wybrać) 

 
Opis udogodnień 

 
Uwagi 

Wymagania określone 
w ustawie z dnia 4 
kwietnia 2019 r. o 

dostępności cyfrowej 
stron internetowych i 

aplikacji mobilnych 
podmiotów 
publicznych 

 

 
TAK 

• Funkcjonująca strona 
internetowa, 
zapewniająca dostęp do 
podstawowych informacji 
dla potencjalnego 
pacjenta. 

 

 
Minimalne wymagania 
służące zapewnieniu 

dostępności 
informacyjno-

komunikacyjnej 
 

 
Czy 

spełnione są 
minimalne 
wymagania 

TAK/NIE 
(wybrać) 

 
Opis udogodnień 

 
Uwagi 

obsługa z 
wykorzystaniem 

środków 
wspierających 

 
NIE 

  



komunikowanie się, 
 o których mowa w art. 
3 pkt 5 ustawy z dnia 

19 sierpnia 2011 r. 
 o języku migowym  
i innych środkach 

komunikowania się 
(Dz. U. z 2017 r.  

poz. 1824), lub przez 
wykorzystanie 

zdalnego dostępu 
online do usługi 

tłumacza przez strony 
internetowe 
 i aplikacje 

instalacja urządzeń  
lub innych środków 

technicznych  
do obsługi osób 
słabosłyszących,  

w szczególności pętli 
indukcyjnych, 

systemów FM lub 
urządzeń opartych  
o inne technologie, 
których celem jest 

wspomaganie 
słyszenia 

 
 

NIE 

  

zapewnienie na 
stronie internetowej 

danego podmiotu 
informacji o zakresie 
jego działalności – w 

postaci 
elektronicznego pliku 
zawierającego tekst 

odczytywalny 
maszynowo, nagrania 

treści w polskim języku 
migowym oraz 

informacji w tekście 
łatwym do czytania 

 
NIE 

  

zapewnienie, na 
wniosek osoby ze 

szczególnymi 
potrzebami, 

komunikacji z 
podmiotem 

publicznym w formie 
określonej w tym 

wniosku. 

 
NIE 

  

 


