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1. Wprowadzenie 

Niniejszy raport odnosi si  do wst pnej oceny dost pno ci placówki Szpital Pucki sp. z o. o., 

polegaj cej na weryfikacji na miejscu przysz ej realizacji wnioskowanego zakresu rzeczowego 

projektu grantowego, uwzgl dniaj c stan wyj ciowy, pod k tem mo liwo ci wdro enia za o e  

wynikaj cych ze Standardu Dost pno ci Szpitali. 

Raport prezentuje równie  ogóln  ocen  dost pno ci oraz rekomendacje co do ewentualnej 

modyfikacji zakresu rzeczowego, bior c pod uwag  wyniki przeprowadzonych dzia a  audytowych. 

Rekomendacje wskazane w raporcie audytowym obliguj  Wnioskodawc  do poprawienia wniosku 

pod rygorem jego odrzucenia. 

Bez wzgl du na wyniki audytu oraz uj cia wymaga  w zakresie rzeczowym, zdecydowanie 

rekomendujemy wdro enie wymaga  koniecznych do spe nienia w ramach niniejszego projektu. Ich 

elementy s  wymagane przez Ustaw  z dnia 19 lipca 2019 r.  

Pragniemy zwróci  uwag , e prawo do ochrony zdrowia dotyczy ka dego, w tym pacjentów ze 

szczególnymi potrzebami, o czym wiadcz  nie tylko zapisy ww. Ustawy, ale równie  akty wy szego 

rz du, jak Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. (art. 68) czy Konwencja ONZ o prawach osób 

niepe nosprawnych z dnia 13 grudnia 2006 r. (art. 25).  

W raporcie przedstawiono równie  analiz  merytoryczn  zakresu rzeczowego i finansowego 

zaproponowanych we wniosku rozwi za . Analiza ta weryfikuje, czy zaproponowane przez 

wnioskodawc  rozwi zania pozwol  spe ni  wymagania Standardu Dost pno ci Szpitala. Oprócz 

oceny zakresu rzeczowego, przedstawiono tak e uwagi i rekomendacje, które powinny pomóc 

zrozumie  problemy zwi zane z dost pno ci  szpitali dla osób ze szczególnymi potrzebami, a co za 

tym idzie, lepiej wykorzysta  mo liwo ci projektu do likwidacji barier dost pno ci placówki szpitalnej. 

 

2. Dane podstawowe 
2.1 Rodzaj audytu: [X] wst pny Szpital  

2.2 Nazwa i adres placówki: Szpital Pucki sp. z o. o., Puck 1-go Maja 13A, 84-100 Puck. 

2.3 Numer wniosku o powierzenie grantu: W-4970 

2.4 Data przeprowadzenia audytu: 2022.11.03 
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2.5 Sk ad Zespo u audytowego: 

Agnieszka Bergtold-Kuczy ska - Kierownik Zespo u audytowego 

Konrad Kowalczyk - Cz onek zespo u 

Ma gorzata J drzejewska - Cz onek zespo u 

W odzimierz Czekalski - Cz onek zespo u 

3. Wykorzystane metody bada  audytowych 

Tabela nr 1. Zestawienie wykorzystanych bada  dla komponentu architektonicznego 

Obszar standardu Nr i nazwa wymagania standardu Metoda badawcza 

Architektoniczny 
I Doj cie i parking – spoza zakresu 

ustawy o dost pno ci 

pomiar, analiza ekspercka, 

wizja lokalna, wywiad 

Architektoniczny 

II Zapewnienie wolnych od barier 

poziomych i pionowych przestrzeni 

komunikacyjnych budynków – zakres 

ustawy o dost pno ci 

pomiar, analiza ekspercka, 

wizja lokalna, wywiad 

Architektoniczny 
III Komunikacja pionowa – zakres z 

ustawy o dost pno ci 

pomiar, analiza ekspercka, 

wizja lokalna, wywiad 

Architektoniczny 
IV Rejestracja i informacja – spoza 

zakresu ustawy o dost pno ci 

pomiar, analiza ekspercka, 

wizja lokalna, wywiad 

Architektoniczny 

V Zapewnienie informacji na temat 

rozk adu pomieszcze  w budynku, co 

najmniej w sposób wizualny i dotykowy 

lub g osowy – zakres ustawy o 

dost pno ci 

pomiar, analiza ekspercka, 

wizja lokalna, wywiad 

Architektoniczny 
VI Pomieszczenia higieniczno-sanitarne – 

spoza zakresu ustawy o dost pno ci 

pomiar, analiza ekspercka, 

wizja lokalna, wywiad 

Architektoniczny 
VII Izba przyj /SOR – zakres ustawy o 

dost pno ci 

pomiar, analiza ekspercka, 

wizja lokalna, wywiad 

Architektoniczny 
VIII Oddzia  – spoza zakresu ustawy o 

dost pno ci 

pomiar, analiza ekspercka, 

wizja lokalna, wywiad 
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Architektoniczny 
IX Pomieszczenia towarzysz ce – spoza 

zakresu ustawy o dost pno ci 

pomiar, analiza ekspercka, 

wizja lokalna, wywiad 

Architektoniczny 

X Zapewnienie wst pu do budynku 

osobie korzystaj cej z psa asystuj cego – 

zakres ustawy o dost pno ci 

pomiar, analiza ekspercka, 

wizja lokalna, wywiad 

Architektoniczny 
XI Zapewnienie wst pu do budynku psa 

do dogoterapii – spoza zakresu ustawy 

pomiar, analiza ekspercka, 

wizja lokalna, wywiad 

Architektoniczny 

XII Zapewnienie osobom ze szczególnymi 

potrzebami mo liwo ci ewakuacji lub ich 

uratowania w inny sposób – zakres 

ustawy o dost pno ci 

pomiar, analiza ekspercka, 

wizja lokalna, wywiad 

 

Tabela nr 2. Zestawienie wykorzystanych bada  dla komponentu cyfrowego 

Obszar standardu Nr i nazwa wymagania standardu Metoda badawcza 

Cyfrowy 
I Dost pno  strony internetowej 

szpitala – zakres ustawy o dost pno ci 

weryfikacja dokumentów, 

analiza ekspercka, wywiad 

Cyfrowy 

II Dost pno  aplikacji mobilnych – 

zakres ustawy o dost pno ci, wymagania 

obowi zkowe 

weryfikacja dokumentów, 

analiza ekspercka, wywiad 

Cyfrowy 

III Dost pne dokumenty publikowane na 

stronie internetowej szpitala – zakres 

ustawy o dost pno ci, wymagania 

obowi zkowe 

weryfikacja dokumentów, 

analiza ekspercka, wywiad 

Cyfrowy 

IV Dost pne tre ci publikowane na 

stronie internetowej szpitala – zakres 

ustawy o dost pno ci, wymagania 

obowi zkowe 

weryfikacja dokumentów, 

analiza ekspercka, wywiad 

Cyfrowy 

V Dost pne us ugi w zakresie 

telemedycyny – spoza zakresu ustawy o 

dost pno ci, wymagania obowi zkowe 

weryfikacja dokumentów, 

analiza ekspercka, wywiad 



 

5 
 

Cyfrowy 

VI wiadczenie us ug w modelu 

telemedycznym – spoza zakresu ustawy 

o dost pno ci, wymagania obowi zkowe 

weryfikacja dokumentów, 

analiza ekspercka, wywiad 

Cyfrowy 

VII Systemy wspomagaj ce obs ug  

pacjentów ze szczególnymi potrzebami – 

spoza zakresu ustawy o dost pno ci 

weryfikacja dokumentów, 

analiza ekspercka, wywiad 

Cyfrowy 

VIII Zapewnienie przez placówk  

dost pu alternatywnego – zakres ustawy 

o dost pno ci, wymagania dodatkowe 

weryfikacja dokumentów, 

analiza ekspercka, wywiad 

Cyfrowy 

IX Zastosowanie przez placówk  zasady 

tekstu atwego do czytania – spoza 

zakresu ustawy o dost pno ci, 

wymagania dodatkowe 

weryfikacja dokumentów, 

analiza ekspercka, wywiad 

Cyfrowy 

X Kompetencje cyfrowe personelu 

placówki – spoza zakresu ustawy o 

dost pno ci, wymagania dodatkowe 

weryfikacja dokumentów, 

analiza ekspercka, wywiad 

Cyfrowy 

XI Dost pno  infrastruktury IT do 

obs ugi pacjentów stacjonarnie lub 

zdalnie – spoza zakresu ustawy o 

dost pno ci, wymagania dodatkowe 

weryfikacja dokumentów, 

analiza ekspercka, wywiad 

Cyfrowy 
XII Dobre praktyki w zakresie 

dost pno ci cyfrowej 

weryfikacja dokumentów, 

analiza ekspercka, wywiad 

 

Tabela nr 3. Zestawienie wykorzystanych bada  dla komponentu informacyjno-komunikacyjnego 

Obszar standardu Nr i nazwa wymagania standardu Metoda badawcza 

Informacyjno-

komunikacyjny 

I Utworzenie i utrzymanie wsparcia 

komunikacji dla osób ze szczególnymi 

potrzebami w zakresie narz dów s uchu i 

mowy, zakres ustawy o dost pno ci 

weryfikacja dokumentów, 

wywiad 

Informacyjno-

komunikacyjny 

II Rozwi zania techniczne wspieraj ce 

osoby ze szczególnymi potrzebami w 

weryfikacja dokumentów, 

wywiad 
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zakresie narz dów s uchu i mowy – 

zakres ustawy o dost pno ci 

Informacyjno-

komunikacyjny 

III Opublikowanie na stronie 

internetowej szpitala informacji o 

zakresie dzia alno ci – zakres ustawy o 

dost pno ci 

weryfikacja dokumentów, 

wywiad 

Informacyjno-

komunikacyjny 

IV Sk adanie wniosku przez osob  ze 

szczególnymi potrzebami w zakresie 

poprawy komunikacji – zakres ustawy o 

dost pno ci 

weryfikacja dokumentów, 

wywiad 

Informacyjno-

komunikacyjny 

V Organizacja i procedury zapewniaj ce 

dost pno  szpitala osobom ze 

szczególnymi potrzebami – zakres 

ustawy o dost pno ci 

weryfikacja dokumentów, 

wywiad 

Informacyjno-

komunikacyjny 

VI Monitorowanie grupy pacjentów ze 

szczególnymi potrzebami – spoza 

zakresu ustawy o dost pno ci 

weryfikacja dokumentów, 

wywiad 

Informacyjno-

komunikacyjny 

VII Dost p alternatywny – zakres ustawy 

o dost pno ci 

weryfikacja dokumentów, 

wywiad 

Informacyjno-

komunikacyjny 

VII Wnioski i skargi dotycz ce 

dost pno ci (dotyczy placówek 

publicznych) – zakres ustawy o 

dost pno ci 

weryfikacja dokumentów, 

wywiad 

Informacyjno-

komunikacyjny 

o zapewnienie dost pno ci wraz z 

raportem z wypracowanych rozwi za  – 

wymagania dodatkowe 

weryfikacja dokumentów, 

wywiad 

Informacyjno-

komunikacyjny 

IX Personel a dost pno  – spoza zakresu 

ustawy o dost pno ci 

weryfikacja dokumentów, 

wywiad 

Informacyjno-

komunikacyjny 

X Audyt dost pno ci – spoza zakresu 

ustawy o dost pno ci 

weryfikacja dokumentów, 

wywiad 

Informacyjno-

komunikacyjny 

XXI Certyfikacja dost pno ci – zakres 

ustawy o dost pno ci 

weryfikacja dokumentów, 

wywiad 
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Informacyjno-

komunikacyjny 

XI Raportowanie o stanie zapewniania 

dost pno ci – zakres ustawy o 

dost pno ci 

weryfikacja dokumentów, 

wywiad 

Informacyjno-

komunikacyjny 

XII Dobre praktyki w zakresie 

dost pno ci informacyjno-

komunikacyjnej 

weryfikacja dokumentów, 

wywiad 

 

4. Ogólna ocena dost pno ci placówki 

4.1 Ogólny poziom dost pno ci placówki 

W zakresie komponentu architektonicznego dost pno  ogólna placówki nie jest wystarczaj ca. 

Nale y wprowadzi  dodatkowe udogodnienia opisane w raporcie. 

W zakresie komponentu cyfrowego dost pno  Placówki jest na niewystarczaj cym poziomie. Strona 

internetowa Placówki posiada b dy w zakresie dost pno ci cyfrowej. Obecnie placówka nie jest w 

pe ni dost pna dla adnej z grup osób ze szczególnymi potrzebami wzgl dem wszystkich wymogów 

standardu cyfrowego.  

Dost pno  Placówki pod wzgl dem informacyjno-komunikacyjnym mo na okre li  jako 

niewystarczaj c . Placówka jest w trakcie remontu. Obiekt sk ada si  z dwóch kompleksów, starego, 

poklasztornego budynku oraz drugiego, do  nowego, du o bardziej dost pnego w kontek cie 

informacyjno- komunikacyjnym.  

4.2 Ocena opisowa dost pno ci placówki 

Dost pno  architektoniczna 

Doj cie i parking – spoza zakresu ustawy o dost pno ci 

Szpital zlokalizowany jest w bezpo rednim s siedztwie ci gów komunikacji zbiorowej. Doj cie do 

placówki  jest utwardzone. Szeroko  doj cia jest zgodna ze Standardem Dost pno ci Szpitali. Na 

d ugo ci doj cia wyst puj  przew enia. Na drodze doj cia wyst puj  przeszkody terenowe w postaci 

obrze y chodnikowych otaczaj cych rosn ce wzd u  chodnika drzewa. Istniej cy chodnik nie  posiada 

skrajni co jest niezgodne ze Standardami Dost pno ci. Nawierzchnia ci gu komunikacji pieszej jest 

równa wykonana z prefabrykowanej kostki betonowej. Nawierzchnia zapewnia wymagan  klas  

antypo lizgowo ci. Nachylenie pod u ne i poprzeczne chodników jest zgodne ze Standardami 
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Dost pno ci Szpitali. Na drodze doj cia do budynku brak jest systemu informacyjno-rozpoznawczego 

u atwiaj cego orientacj  w terenie osobom ze szczególnymi potrzebami, m.in. osobom 

niedowidz cym i niewidomym. Doj cie nie zawiera fakturowych oznacze  nawierzchni (FON), w 

zakresie zmiany kierunku, znaku „uwaga” i ostrze e  oraz wydzielonych miejsc odpoczynku. Doj cie 

posiada o wietlenia wiat em sztucznym. ród a wiat a s  umieszczone na s upach o wietleniowych 

o wys. ok. 6 m. Na drodze doj cia bezpo rednio przy ci gu komunikacyjnym rosn  drzewa rzucaj ce 

kontrastuj ce cienie co ma bezpo redni wp yw na percepcj  wzrokow  okre lonej grupy osób ze 

szczególnymi potrzebami, m.in. osób niedowidz cych.  

Doj cie z ogólnych ci gów komunikacyjnych do Izby Przyj  wykonane jest z prefabrykowanej kostki 

brukowej oraz betonowych p yt chodnikowych. Doj cie pozbawione jest przeszkód terenowych 

zaw aj cych czy utrudniaj cych przej cie, takich jak znaki drogowe, tablice informacyjne, przystanki 

komunikacyjne czy kosze na mieci. Nawierzchnia doj cia cho  zapewnia wymagan  klas  

antypo lizgowo ci jest nierówna. Nachylenie pod u ne oraz poprzeczne zgodne z wymogami 

Standardu Dost pno ci. Szeroko  doj cia jest niezgodna z wymaganiami Standardu Dost pno ci 

Szpitali. Na drodze doj cia brak miejsc odpoczynku. Brak jest te  wyznaczonych miejsc odpoczynku 

dla osób poruszaj cych si  na wózku. Na drodze doj cia do Izby Przyj  brak jest schodów 

terenowych czy pochylni.   

Dojazd do parkingu mo liwy jest bezpo rednio z ulicy 1-go Maja zjazdem publicznym i dojazdem 

drog  o nawierzchni z prefabrykowanej kostki betonowej typu "trelinka". Nawierzchnia parkingu jest 

nierówna, wykonana z prefabrykowanych p yt betonowych typu „trylinka”. Spadki pod u ne i 

poprzeczne niezgodne z wymogami Standardu Dost pno ci. Na parkingu wyznaczono 1 miejsce 

dedykowane osobom ze szczególnymi potrzebami. Miejsce to posiada nierówn  nawierzchni  i brak 

jest oznacze  poziomych. Parking zlokalizowany jest w bezpo rednim s siedztwie Izby Przyj  i 

wej cia g ównego. Budynek szpitala posiada jedno wej cie g ówne dla pacjentów przychodz cych o 

w asnych si ach a tak e stanowi zadaszony podjazd dla karetek pogotowia transportuj cych 

pacjentów bezpo rednio do Izby Przyj . 

Zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków – 

zakres ustawy o dost pno ci 

Wej cia g ówne dla pacjentów przychodz cych o w asnych si ach oraz transportowanych karetk  

usytuowane s  powy ej poziomu doj cia. Pokonanie ró nicy wysoko ci zapewniaj  istniej ce schody 

zewn trzne oraz pochylnia zewn trzna. Schody zewn trzne wykonane s  z kostki betonowej. 

Szeroko  schodów zewn trznych jest zgodna z wymogami Standardu Dost pno ci Szpitali. 
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Geometria stopni zgodna z wymogami Standardu. Przy schodach istniej  pochwyty skrajne. Pochwyty 

skrajne zamontowane s  na jednej wysoko ci co jest niezgodne ze Standardem. Brak jest faktury 

ostrzegawczej przed pierwszym i ostatnim stopniem. Brak oznacze  kontrastowych pierwszego i 

ostatniego stopnia.   

Istniej ca pochylnia o nawierzchni wykonanej z prefabrykowanej kostki betonowej posiada 

prawid owe nachylenie pod u ne, zgodne z wymogami Standardu Dost pno ci Szpitali. Szeroko  

pochylni jest równa na ca ej jej d ugo ci. Pochylnia posiada kraw niki zapobiegaj ce przed 

zsuni ciem kó ka wózka. Brak jest spocznika na d ugo ci podjazdu pochylni. Pochylnia jest 

wyposa ona w obustronne pochwyty jednak e brak jest ich wyd u enia poza p aszczyzn  ruchu. Brak 

jest faktury ostrzegawczej przed pochylni . 

Drzwi zewn trzne do wej cia g ównego s  dwuskrzyd owe, rozsuwane, przeszklone o szeroko ci 

ca kowitej 230 cm, pozbawione pasów kontrastowych. Drzwi s  kontrastowe wzgl dem elewacji 

budynku, wyposa one w automatyk . Ponadto do Izby Przyj  prowadz  drzwi jednoskrzyd owe 

wyposa one w  samozamykacz i klamk  w kszta cie litery "C"  zamontowan  na wysoko ci zgodnej z 

wymogami Standardu Dost pno ci Szpitali. P aszczyzna ruchu przed wej ciem jest niezgodna ze 

Standardem Dost pno ci Szpitali.  

Komunikacja pionowa – zakres z ustawy o dost pno ci 

Komunikacj  pionow  w szpitalu stanowi  elbetowe klatki schodowe oraz d wigi osobowe i 

ó kowe. Szeroko  schodów wewn trznych jest zgodna z wymogami Standardu Dost pno ci Szpitali. 

Geometria stopni w tym  m.in. wysoko  stopni oraz ich ilo  w biegu schodowym zgodna z 

wymogami Standardu Dost pno ci. Przy schodach jest obustronnie zamontowana balustrada. 

Balustrada posiada pochwyty zamontowane tylko na jednej wysoko ci co jest niezgodne ze  

Standardami Dost pno ci Szpitali. Brak jest faktury ostrzegawczej przed pierwszym i ostatnim 

stopniem, brak oznacze  kontrastowych pierwszego i ostatniego stopnia.  

Przed wej ciem do kabiny d wigu zapewniona jest wolna przestrze  zgodna z wymogami Standardu 

Dost pno ci Szpitali. Drzwi kabiny s  kontrastowe wzgl dem p aszczyzny ciany. Przycisk zewn trzny 

kabiny kontrastuj cy z p aszczyzn  ciany. Na zewn trz kabiny jest wy wietlana informacja o 

kondygnacji na której winda si  znajduje. Brak progu w wej ciu do kabiny. Szeroko  drzwi kabiny 

prawid owa. Gabaryty kabiny zgodne z wymogami Standardu Dost pno ci Szpitali. Usytuowanie 

panela steruj cego w kabinie zgodna z wymogami Standardu. W kabinie, na panelu wewn trznym 

wyst puj  oznaczenia w alfabecie Braille’a. Na panelu jest wyró nik kolorystyczny przycisku zjazdu 

windy na parter. Kabina jest wyposa ona w pochwyty zamontowane na jednej wysoko ci. Lustro w 

kabinie zamontowane zosta o na wysoko ci niezgodnej z wymogami Standardu. Materia  wn trza 
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kabiny nie powoduje odbicia wiat a co mog oby powodowa  zaburzenie percepcji wzroku m.in. u 

osób niedowidz cych. W windzie jest sygnalizacja g osowa. 

Rejestracja i informacja – spoza zakresu ustawy o dost pno ci 

Z uwagi na trwaj cy remont placówki, w szpitalu wyznaczono tymczasowe punkty rejestracyjne Izby 

Przyj . W zwi zku z powy szym odst puje si  od przeprowadzenia ich audytu. Ponadto w placówce 

wyznaczona jest Rejestracja przyj  planowych. Rejestracja jest zlokalizowana w bezpo rednim 

s siedztwie wej cia do budynku. Rejestracja zlokalizowana jest przy g ównym ci gu komunikacyjnym. 

Lada Rejestracji umieszczona jest na dwóch wysoko ciach, lecz nie posiada elementów 

zapobiegaj cych zsuwaniu si  materia ów oraz jej wysi g jest niewystarczaj cy celem podjazdu osoby 

na wózku co jest niezgodne ze Standardami Dost pno ci. Lada wykonana jest z materia ów 

niepowoduj cych odbicia wiat a. Rejestracja o wietlona jest wiat em sztucznym równomiernie. W 

rejestracji brak jest silnych róde  wiat a (np. przeszklenia bez mo liwo ci ich przes aniania) 

mog cych  powodowa  efekt ol nienia. W Rejestracji ustawiono fotele z oparciami i pod okietnikami. 

W rejonie Rejestracji wydzielona jest strefa oczekiwania. W Rejestracji wydzielone jest miejsce 

postoju dla osób poruszaj cych si  na wózkach. Brak jest pochwytów na cianach umo liwiaj c 

atwiejsze poruszanie si  osobom maj cym trudno ci w chodzeniu. Posadzki s  wykonane z gresu. 

Podczas audytu placówka nie przedstawi a stosownych dokumentów potwierdzaj cych parametry 

posadzki zgodnej z wymogami Standardu Dost pno ci Szpitali w zakresie ich antypo lizgowo ci.   

Przed wej ciem do pomieszczenia Rejestracji jest zapewniona przestrze  manewrowa dla osób 

poruszaj cych si  na wózkach, zgodna ze Standardem Dost pno ci. Blaty oraz biurka maj  wymiary 

zgodne ze Standardem Dost pno ci, lecz wokó  nich nie zosta a zapewniona wolna przestrze  

manewrowa. Gniazda elektryczne zamontowane na wysoko ci niezgodnej ze Standardem. W czniki 

s  zamontowane na wysoko ci niezgodnej ze Standardem Dost pno ci Szpitali. 

Zapewnienie informacji na temat rozk adu pomieszcze  w budynku, co najmniej w sposób 

wizualny i dotykowy lub g osowy – zakres ustawy o dost pno ci 

W szpitalu brak jest czytelnej informacji na temat rozmieszczenia poszczególnych budynków oraz 

rozk adu pomieszcze  w ka dym z budynków w sposób wizualny, dotykowy czy g osowy. Brak jest 

planów tyflograficznych. Na drzwiach umieszczono tabliczki informacyjne na wysoko ci niezgodnej z 

wymogami Standardu Dost pno ci. Kolorystyka drzwi nie kontrastuje z p aszczyzn  ciany. 

Kolorystyka tabliczek kontrastuje z p aszczyzn , na której jest umieszczona. Brak jest oznacze  w 

alfabecie Braille’a.  
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Pomieszczenia higieniczno-sanitarne – spoza zakresu ustawy o dost pno ci 

W Szpitalu na Oddzia ach znajduj  si  pomieszczenie higieniczno-sanitarne, dedykowane osobom ze 

szczególnymi potrzebami. Przed wej ciem, z uwagi na obecne ustawienie mebli nie zosta a 

zapewniona wolna przestrze  manewrowa, zgodna ze Standardem Dost pno ci Szpitali. Drzwi o 

szeroko ci 90 cm s  zgodne ze Standardem Dost pno ci. Drzwi pozbawione s  progów. Kolorystyka 

drzwi jest kontrastowa wzgl dem p aszczyzny ciany. Klamka zamontowana zosta a na odpowiedniej 

wysoko ci. Drzwi s  wyposa one w zamek lecz bez mo liwo ci otwarcia go z zewn trz w nag ych 

przypadkach. Wewn trz zosta a zapewniona wolna przestrze  manewrowa o wymiarach zgodnych ze 

Standardem Dost pno ci Szpitali. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne jest wyposa one w przybory 

sanitarne i urz dzenia przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. Zastrze enie budzi brak 

jednego pochwytu przy misce ust powej. Lustro obok umywalki umieszczone jest za wysoko.  

D ugo  wylewki baterii oraz d wignia zaworów s  zgodne z wymogami Standardu Dost pno ci. W 

pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym zamontowano system przywo awczy. 

Izba przyj /SOR – zakres ustawy o dost pno ci 

 Z uwagi na trwaj cy remont placówki celem wydzielenia SOR i Izby Przyj  odst puje si  od 

przeprowadzenia ich audytu.  

Oddzia  – spoza zakresu ustawy o dost pno ci 

W budynku szpitala obj tym niniejszym audytem na poszczególnych kondygnacjach znajduj  si  

Oddzia y Szpitalne. Przed wej ciem na Oddzia  zapewniona zosta a przestrze  manewrowa dla osób 

poruszaj cych si  na wózkach, zgodna ze Standardem Dost pno ci Szpitali. Przycisk przywo awczy 

zamontowany jest za wysoko. Drzwi dwuskrzyd owe o ca kowitej szeroko ci przej cia zgodnej ze 

Standardem Dost pno ci i szeroko ci jednego skrzyd a powy ej 110 cm. Drzwi przeszklone 

wyposa one w klamk  zamontowan  na wysoko ci zgodnej ze Standardem Dost pno ci Szpitali. Brak 

pasów kontrastuj cych. Podczas audytu u ytkownik nie przedstawi  certyfikatów potwierdzaj cych 

wymagane parametry akustyki drzwi zgodnej ze Standardem Dost pno ci. Posadzki równe wykonane 

z wyk adziny PCV, o kolorystyce kontrastowej wzgl dem p aszczyzny cian i parametrach w zakresie 

antypo lizgowo ci zgodnych z wymogami Standardu Dost pno ci Szpitali. O wietlenie równomierne 

niepowoduj ce rzucania ostrych cieni czy ol nieni. Szeroko  korytarza przed salami pacjentów 

zgodna ze Standardem. Na korytarzu siedziska z oparciami lecz bez pod okietników co jest niezgodne 

ze Standardem Dost pno ci Szpitali. Przed wej ciem do sal pobytu pacjenta zapewniona zosta a 

przestrze  manewrowa zgodna ze Standardem Dost pno ci Szpitali. Drzwi o szeroko ci skrzyd a 110 

cm s  zgodne ze Standardem Dost pno ci. Drzwi pozbawione s  progów. Kolorystyka drzwi nie jest 
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kontrastowa wzgl dem p aszczyzny ciany. Podczas audytu u ytkownik nie przedstawi  certyfikatów 

potwierdzaj cych wymagane parametry akustyki drzwi zgodnej ze Standardem Dost pno ci. Drzwi 

wyposa one s  w pochwyt zamontowany na wysoko ci zgodny ze Standardem. Klamki stolarki 

okiennej w sali pobytu pacjenta zamontowane s  na wysoko ci niezgodnej ze Standardem 

Dost pno ci. Posadzka PCV o parametrach zgodnych z wymogami antyposlizgowo ci. Sale pobytu 

pacjenta o wietlone s  wiat em sztucznym równomiernie. Brak jest silnych róde  wiat a (np. 

przeszklenia bez mo liwo ci ich przes aniania) mog cych powodowa  ol nienia. W cz ci sal nie 

zosta a zapewniona wolna przestrze  manewrowa, zgodna ze Standardem. W salach pacjenta 

przybory sanitarne s  nieprzystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.  

Pomieszczenia towarzysz ce – spoza zakresu ustawy o dost pno ci 

Przed wej ciem do pokoju lekarskiego zapewniona  zosta a przestrze  manewrowa dla osób 

poruszaj cych si  na wózkach, zgodna ze Standardem Dost pno ci Szpitali. Drzwi o szeroko ci 

skrzyd a 90 cm s  zgodne ze Standardem Dost pno ci. Drzwi pozbawione s  progów. Kolorystyka 

drzwi w cz ci gabinetów nie jest kontrastowa wzgl dem p aszczyzny ciany. Podczas audytu 

placówka nie przedstawi a certyfikatów potwierdzaj cych wymagane parametry akustyki drzwi  

zgodnej ze Standardem Dost pno ci. Wysoko  zamontowania klamki jest prawid owa. Klamki 

stolarki okiennej zamontowane s  na wysoko ci niezgodnej ze Standardem Dost pno ci. Posadzka  

PCV o parametrach zgodnych z wymogami antyposlizgowo ci. W pokoju lekarskim przed biurkiem 

zapewniona jest wolna przestrze  manewrowa, przeznaczona dla osób poruszaj cych si  na 

wózkach, zgodna ze Standardem. Siedziska w pokoju lekarskim s  z oparciami lecz bez 

pod okietników co jest niezgodne ze Standardem Dost pno ci Szpitali. Wymiary blatów biurek s  

zgodne ze Standardem Dost pno ci, a konstrukcja blatu umo liwia podjazd do biurka osobom ze 

szczególnymi potrzebami m.in. osobom poruszaj cych si  na wózkach. Wokó  biurek zosta a 

zapewniona wolna przestrze  manewrowa. Gniazda elektryczne na wysoko ci zgodnej z wymogami 

Standardu. W czniki instalacji elektrycznej s  zamontowane na wysoko ci niezgodnej ze Standardem 

Dost pno ci. W placówce przy Oddzia ach wydzielone zosta y pokoje socjalne dla personelu 

medycznego. Przed wej ciem jest zapewniona wolna przestrze  manewrowa, zgodna ze Standardem 

Dost pno ci. Drzwi s  jednoskrzyd owe, rozwieralne o szeroko ci skrzyd a  90 cm, bezprogowe 

zgodne ze Standardem. Kolorystyka drzwi nie jest kontrastowa wzgl dem p aszczyzny ciany. Klamka 

zamontowana zosta a na wysoko ci zgodnej ze Standardem. Wewn trz pomieszczenia zosta a 

zapewniona wolna przestrze  manewrowej o wymiarach zgodnych ze Standardem. Pomieszczenie  

wyposa one jest w stolik. Do sto u nie istnieje mo liwo  podjazdu osoby na wózku z uwagi na jego 

konstrukcj . Cz  szafek zamontowana jest za wysoko, niezgodnie z wymogami Standardu. Posadzka 
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wykonana z PCV równa, kontrastowa wzgl dem kolorystyki cian o parametrach technicznych w 

zakresie antypo lizgowo ci zgodnych z wymogami Standardu Dost pno ci Szpitali.    

Zapewnienie wst pu do budynku osobie korzystaj cej z psa asystuj cego – zakres ustawy o 

dost pno ci 

Do budynku istnieje mo liwo  wej cia z psem asystuj cym.  

Zapewnienie wst pu do budynku psa do dogoterapii – spoza zakresu ustawy 

Do budynku istnieje mo liwo  wej cia z psem do dogoterapii. 

Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami mo liwo ci ewakuacji lub ich uratowania w inny 

sposób – zakres ustawy o dost pno ci 

W budynku istnieje czytelna informacja wizualna o drogach ewakuacji w postaci piktogramów i 

strza ek kierunkowych. Brak jest graficznego planu ewakuacji, zlokalizowanego w przestrzeni 

ogólnodost pnej np. holu wej ciowym. Podczas audytu u ytkownik nie udzieli  informacji dotycz cej 

wyposa enia budynku w system DSO (d wi kowy system ostrzegania). Brak jest wizualnego systemu 

ostrzegania. Podczas wizji lokalnej nie oceniano poprawno ci dzia ania o wietlenia awaryjnego oraz 

ewakuacyjnego. W budynku brak jest krzese  ewakuacyjnych.  

 

  

Zdj cie nr 1. Doj cie z g ównych ci gów komunikacyjnych  
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Zdj cie nr 2. Doj cie do budynku  

 

  

Zdj cie nr 3. Miejsce postojowe  



 

15 
 

  

Zdj cie nr 4. Schody zewn trzne  

 

  

Zdj cie nr 5. Pochylnia zewn trzna  



 

16 
 

  

Zdj cie nr 6. Rejestracja  

 

  

Zdj cie nr 7. SOR/ Izba przyj  (roboty budowlano-monta owe)  

  

Zdj cie nr 8. Wej cie na Oddzia   
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Zdj cie nr 9. Oddzia  -  komunikacja pozioma  

  

Zdj cie nr 10. Sala pobytu pacjenta  
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Zdj cie nr 11. Pokój lekarski  

  

Zdj cie nr 12. Wewn trzna klatka schodowa  
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Zdj cie nr 13. Wej cie do windy  

  

Zdj cie nr 14. Kabina windy  
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Zdj cie nr 15. Toaleta  

  

Dost pno  cyfrowa 

Dost pno  strony internetowej szpitala – zakres ustawy o dost pno ci 

 Brak odpowiednich tekstów alternatywnych do elementów nietekstowych; 

 Nie wsz dzie zachowano wymagany minimalny kontrast tekstu do t a; 

 Niepoprawnie wdro one skip linki; 

 Brak dost pu do pe nej funkcjonalno ci strony z wykorzystaniem klawiatury przy 
jednoczesnym wykorzystywaniu czytnika ekranu; 

 Brak fokusa; 

 Niejasny cel linku; 

 Brak wyszukiwarki/mapy strony; 

 Na stronie znaleziono niedost pne cyfrowo dokumenty. 

Brak Deklaracji dost pno ci na badanej stronie. Nale y opublikowa  deklaracj  dost pno ci zgodnie z 
Warunkami technicznymi przygotowania deklaracji dost pno ci. 

 

Dost pno  aplikacji mobilnych – zakres ustawy o dost pno ci, wymagania obowi zkowe 
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Placówka nie posiada aplikacji mobilnych. 

Dost pne dokumenty publikowane na stronie internetowej szpitala – zakres ustawy o dost pno ci, 

wymagania obowi zkowe 

Na stronie zamieszczono niedost pne cyfrowo dokumenty.  

Dost pne tre ci publikowane na stronie internetowej szpitala – zakres ustawy o dost pno ci, 

wymagania obowi zkowe 

Nie wszystkie tre ci publikowane na stronie internetowej placówki s  dost pne cyfrowo.  

Dost pne us ugi w zakresie telemedycyny – spoza zakresu ustawy o dost pno ci, wymagania 

obowi zkowe 

Brak. 

wiadczenie us ug w modelu telemedycznym – spoza zakresu ustawy o dost pno ci, wymagania 

obowi zkowe 

Brak. 

Systemy wspomagaj ce obs ug  pacjentów ze szczególnymi potrzebami – spoza zakresu ustawy o 

dost pno ci 

Brak. 

Zapewnienie przez placówk  dost pu alternatywnego – zakres ustawy o dost pno ci, wymagania 

dodatkowe 

Zapewnienie kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomoc  rodków komunikacji 

elektronicznej. 

Zastosowanie przez placówk  zasady tekstu atwego do czytania – spoza zakresu ustawy o 

dost pno ci, wymagania dodatkowe 

Placówka na stronie internetowej nie posiada tekstów atwych do czytania.   

Kompetencje cyfrowe personelu placówki – spoza zakresu ustawy o dost pno ci, wymagania 

dodatkowe 

Cz  personelu posiada tylko podstawowe kompetencje cyfrowe. 
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Dost pno  infrastruktury IT do obs ugi pacjentów stacjonarnie lub zdalnie – spoza zakresu ustawy 

o dost pno ci, wymagania dodatkowe 

Placówka posiada niewystarczaj c  infrastruktur  IT. 

Dobre praktyki w zakresie dost pno ci cyfrowej 

Brak. 

 

Dost pno  informacyjno-komunikacyjna 

Utworzenie i utrzymanie wsparcia komunikacji dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie 

narz dów s uchu i mowy, zakres ustawy o dost pno ci 

Brak wsparcia komunikacji dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie narz dów s uchu i mowy. 

Rozwi zania techniczne wspieraj ce osoby ze szczególnymi potrzebami w zakresie narz dów 

s uchu i mowy – zakres ustawy o dost pno ci 

Brak rozwi za  technicznych wspieraj cych osoby ze szczególnymi potrzebami w zakresie narz dów 

s uchu i mowy. 

Opublikowanie na stronie internetowej szpitala informacji o zakresie dzia alno ci – zakres ustawy o 

dost pno ci 

Na stronie internetowej szpitala opublikowano informacje o zakresie dzia alno ci. 

Sk adanie wniosku przez osob  ze szczególnymi potrzebami w zakresie poprawy komunikacji – 

zakres ustawy o dost pno ci 

Jest mo liwo  sk adania wniosku w zakresie poprawy komunikacji przez osob  ze szczególnymi 

potrzebami. 

Organizacja i procedury zapewniaj ce dost pno  szpitala osobom ze szczególnymi potrzebami – 

zakres ustawy o dost pno ci 

Brak organizacji oraz procedur zapewniaj cych dost pno  szpitala osobom ze szczególnymi 

potrzebami. 

Monitorowanie grupy pacjentów ze szczególnymi potrzebami – spoza zakresu ustawy o 

dost pno ci 
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Brak monitoringu grupy pacjentów ze szczególnymi potrzebami. 

Dost p alternatywny – zakres ustawy o dost pno ci 

Brak dost pu alternatywnego. 

Wnioski i skargi dotycz ce dost pno ci (dotyczy placówek publicznych) – zakres ustawy o 

dost pno ci 

Jest mo liwo  wniesienia wniosku i skarg dotycz cych dost pno ci.  

Personel a dost pno  – spoza zakresu ustawy o dost pno ci 

Personel nie zosta  przeszkolony w zakresie ustawy o dost pno ci. 

Audyt dost pno ci – spoza zakresu ustawy o dost pno ci 

Brak audytu dost pno ci.  

Raportowanie o stanie zapewniania dost pno ci – zakres ustawy o dost pno ci 

Placówka nie raportuje o stanie zapewnienia dost pno ci.  

Dobre praktyki w zakresie dost pno ci informacyjno-komunikacyjnej 

Brak dobrych praktyk w zakresie dost pno ci informacyjno-komunikacyjnej. 

  

Zdj cie nr 17. Brak oznakowa  ci gów komunikacyjnych poziomych  
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Zdj cie nr 18. Brak oznakowa  izby przyj   

  

Zdj cie nr 19. Brak p tli indukcyjnej przy rejestracji w placówce  
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Zdj cie nr 20. Informacje nt. remontu przy wej ciu do placówki  

  

Zdj cie nr 21. Tymczasowe oznakowania holu g ównego  
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Zdj cie nr 22. Tymczasowe oznakowania przy wej ciu na oddzia   

  

Zdj cie nr 23. Tymczasowe oznakowania windy  

 

G ówne zagro enia i bariery dost pno ci dla pacjentów, jakie istniej  w placówce: 

 Brak miejsc postojowych o prawid owych wymiarach dostosowanych dla osób ze 
szczególnymi potrzebami; 

 Rejestracja nie w pe ni przystosowana do obs ugi osób o niskim wzro cie, dzieci i 
osób poruszaj cych si  na wózkach; 

 Brak pokoju dla opiekunów z dzieckiem; 

 Strona internetowa Placówki posiadaj ca b dy w zakresie dost pno ci cyfrowej; 
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 Brak deklaracji dost pno ci; 

 Brak zamontowanej p tli indukcyjnej oraz us ugi t umacza j zyka migowego w 
rejestracji; 

 Brak spójnego oznakowania gabinetów; 

 Brak informacji o rozmieszczeniu pomieszcze ; 

 Brak tablicy informacyjnej w tym tablicy informuj cej o mo liwo ciach komunikacji w 
j zyku migowym, p tli indukcyjnej alfabecie Braille’a; 

 Brak akustycznego i wizualnego ewakuacyjnego systemu alarmowego; 

 Brak p tli indukcyjnej w gabinetach. 

 

 

 

Grupy pacjentów, dla których placówka jest dost pna: 

 osób poruszaj cych si  na wózkach, poruszaj cych si  o kulach, o ograniczonej 
mo liwo ci poruszania si ; 

 osób starszych i os abionych chorobami; 

 kobiet w ci y; 

 osób o nietypowym wzro cie (w tym równie  dzieci); 

 osób z ci kim lub niepor cznym baga em, towarem; 

 osób z ma ymi dzie mi, w tym z wózkami dzieci cymi. 

 

Grupy pacjentów, dla których placówka jest niedost pna: 

 osób niewidomych i s abowidz cych; 

 osób z niepe nosprawno ci  s uchu; 

 osób g uchoniewidomych; 

 osób maj cych trudno ci w komunikowaniu si  z otoczeniem (tak e z rozumieniem 
j zyka pisanego albo mówionego). 
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5. Zakres rzeczowy wniosku o powierzenie grantu i jego ocena pod 
k tem realizacji za o e  standardu wraz z ocen  aspektów 
finansowych, w tym przyporz dkowania wydatków do w a ciwych 
kategorii wynikaj cych z Procedury oceny i wyboru wniosków dla 
naboru 

Komponent architektoniczny 

 Numer i nazwa standardu: 41. Natryski 

 Tre  zadania z HRP: Zakup krzese  prysznicowych o zwi kszonym ud wigu 

 Opis zadania z HRP: Zakup 5 krzese  prysznicowych o zwi kszonym ud wigu, które 
zostan  zainstalowane w azienka dedykowanych osobom ze szczególnymi potrzebami. 

 Poprawno  zakresu rzeczowego pod k tem za o e  standardu: Tak z zastrze eniami 
(Zadanie zosta o b dnie przypisane do komponentu architektonicznego. Na kolejnym 
etapie w HRP winno zosta  przypisane do komponentu informacyjno-komunikacyjnego, 
standard 22. Urz dzenia i sprz t medyczny zwi kszaj ce dost pno  szpitala dla osób ze 
szczególnymi potrzebami). 

 Uzasadnienie: Zakup krzese  prysznicowych o zwi kszonym ud wigu jest zgodny ze 
Standardem Dost pno ci i znacz co wp ynie na popraw  dost pno ci dla osób ze 
szczególnymi potrzebami. 

 Analiza finansowa: 

1. Czy wydatki s  racjonalne i efektywne? – Tak. 

2. Czy wnioskodawca przedstawi  rozeznania potwierdzaj ce prawid owo  i racjonalno  
zaproponowanych wydatków? – Tak. 

3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które musz  zosta  bezwzgl dnie usuni te: 
nie dotyczy. 

 

 Numer i nazwa standardu: 41. Natryski 

 Tre  zadania z HRP: Zakup wózków pryszniciwych transportowych 

 Opis zadania z HRP: Zakup 2 wózków prysznicowch s u cych do transportu pacjenta w 
celu wykonania czynno ci higienicznych. 

 Poprawno  zakresu rzeczowego pod k tem za o e  standardu: Tak z zastrze eniami 
(Zadanie zosta o b dnie przypisane do komponentu architektonicznego. Na kolejnym 
etapie HRP winno zosta  przypisane do komponentu informacyjno-komunikacyjnego, 
standard 22. Urz dzenia i sprz t medyczny zwi kszaj ce dost pno  szpitala dla osób ze 
szczególnymi potrzebami). 
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 Uzasadnienie: Zakup wózków prysznicowych prysznicowych s u cych do transportu 
pacjenta  jest zgodne ze Standardem Dost pno ci i znacz co wp ynie na popraw  
dost pno ci dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

 Analiza finansowa: 

1. Czy wydatki s  racjonalne i efektywne? – Tak . 

2. Czy wnioskodawca przedstawi  rozeznania potwierdzaj ce prawid owo  i racjonalno  
zaproponowanych wydatków? – Tak . 

3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które musz  zosta  bezwzgl dnie usuni te: 
nie dotyczy. 

 

 Numer i nazwa standardu:  34. Rejestracja i informacja 49. Izba przyj  

 Tre  zadania z HRP: Monta  wyk adziny PCV antypo lizgowej 

 Opis zadania z HRP: Montga  wyk adziny PCV o równej i antypo lizgowej nawierzchni 
(klasa po lizgowa minimum R11) Zró nicowanie kolorystyczne cz ci rejestracji, 
poczekalni i i zby przyj . 

 Poprawno  zakresu rzeczowego pod k tem za o e  standardu: Tak. 

 Uzasadnienie: Monta  wyk adziny PCV o równej i antypo lizgowej nawierzchni jest 
zgodny ze Standardem Dost pno ci i znacz co wp ynie na popraw  dost pno ci dla osób 
ze szczególnymi potrzebami. 

 Analiza finansowa: 

1. Czy wydatki s  racjonalne i efektywne? – Tak . 

2. Czy wnioskodawca przedstawi  rozeznania potwierdzaj ce prawid owo  i racjonalno  
zaproponowanych wydatków? – Tak  

3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które musz  zosta  bezwzgl dnie usuni te: 
nie dotyczy. 

 

 Numer i nazwa standardu:  52. Oddzia  wymagania obowi zkowe 

 Tre  zadania z HRP: Monta  systemu przyzywowego 

 Opis zadania z HRP: U atwienie bezpo redniego kontaktu z personelem szpitala dla 
pacjentów oddzia u chorób wewn trznych i izby przyj . 

 Poprawno  zakresu rzeczowego pod k tem za o e  standardu: Tak.  

 Uzasadnienie: Monta  systemu przyzywowego jest zgodny ze Standardem Dost pno ci i 
znacz co wp ynie na popraw  dost pno ci dla osób ze szczególnymi potrzebami.  

 Analiza finansowa: 
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1. Czy wydatki s  racjonalne i efektywne? – Tak z zastrze eniami (Brak mo liwo ci 
weryfikacji z uwagi na brak rozeznania cenowego rynku). 

2. Czy wnioskodawca przedstawi  rozeznania potwierdzaj ce prawid owo  i racjonalno  
zaproponowanych wydatków? – Tak z zastrze eniami (U ytkownik nie przedstawi  
rozeznania cenowego rynku, przedstawi  kosztorys inwestorski). Rekomendowana kwota 
nie powinna przekroczy  200 000 z . brutto. 

3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które musz  zosta  bezwzgl dnie usuni te: 
nie dotyczy. 

 

 Numer i nazwa standardu:  49. Izba przyj  

 Tre  zadania z HRP: Monta  drzwi 180x210 z automatyk  drzwiow  

 Opis zadania z HRP: Zakup i monta  drzwi PCV szer 180 x 210 z kierunkiem otwarcia -dla 
osób poruszaj cych si  na wózkach- przeciwny do strony lokalizacji pochylni, z 
automatycznym systemem otwieraj cym. 

 Poprawno  zakresu rzeczowego pod k tem za o e  standardu: Tak.  

 Uzasadnienie: Monta  drzwi jest zgodne ze Standardem Dost pno ci i znacz co wp ynie 
na popraw  dost pno ci dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

 Analiza finansowa: 

1. Czy wydatki s  racjonalne i efektywne? – Tak. 

2. Czy wnioskodawca przedstawi  rozeznania potwierdzaj ce prawid owo  i racjonalno  
zaproponowanych wydatków? – Tak.  

3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które musz  zosta  bezwzgl dnie usuni te: 
nie dotyczy. 

 

 Numer i nazwa standardu:  52. Oddzia  wymagania obowi zkowe 

 Tre  zadania z HRP: Monta  klimatyzacji 

 Opis zadania z HRP: Monta  klimatyzacji na oddziale chorób wewn trznych 

 Poprawno  zakresu rzeczowego pod k tem za o e  standardu: Tak  

 Uzasadnienie: Monta  klimatyzacji  jest zgodny ze Standardem Dost pno ci i znacz co 
wp ynie na popraw  dost pno ci dla osób ze szczególnymi potrzebami. Podczas 
przeprowadzenia audytu stwierdzono, i  Oddzia  chorób wewn trznych jest wyposa ony 
w urz dzenia klimatyzacyjne. Rekomenduje si  usuni cie zadania z HRP. 

 Analiza finansowa: 

1. Czy wydatki s  racjonalne i efektywne? – Nie. 
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2. Czy wnioskodawca przedstawi  rozeznania potwierdzaj ce prawid owo  i racjonalno  
zaproponowanych wydatków? – Tak. 

3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które musz  zosta  bezwzgl dnie usuni te: 
Koszt ca o ci zadania. 

 

 Numer i nazwa standardu:  39. Toaleta 

 Tre  zadania z HRP: Zakup i monta  miski ust powej ze stela em i desk  dla osób 
niepe nosprawnych. 

 Opis zadania z HRP: Monta  2 szt misek ust powych w tym 1 szt na oddziale 
wewn trznym i 1 szt na izbie przyj , w toaletach dostosowanych do potrzeb osób 
niepe nosprawnych. 

 Poprawno  zakresu rzeczowego pod k tem za o e  standardu: Tak.  

 Uzasadnienie: Zakup i monta  miski ust powej jest zgodny ze Standardem Dost pno ci i 
znacz co wp ynie na popraw  dost pno ci dla osób ze szczególnymi potrzebami.  

 Analiza finansowa: 

1. Czy wydatki s  racjonalne i efektywne? – Tak. 

2. Czy wnioskodawca przedstawi  rozeznania potwierdzaj ce prawid owo  i racjonalno  
zaproponowanych wydatków? – Tak.  

3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które musz  zosta  bezwzgl dnie usuni te: 
nie dotyczy. 

 

 Numer i nazwa standardu: 39. Toaleta 

 Tre  zadania z HRP: Zakup i monta  umywalki dla osób niepe nosprawnych 

 Opis zadania z HRP: Monta  2 szt umywalek w tym 1 szt na oddziale wewn trznym i 1 szt 
na izbie przyj , w toaletach dostosowanych do potrzeb osób niepe nosprawnych. 

 Poprawno  zakresu rzeczowego pod k tem za o e  standardu: Tak.  

 Uzasadnienie: Zakup i monta  umywalek jest zgodny ze Standardem Dost pno ci i 
znacz co wp ynie na popraw  dost pno ci dla osób ze szczególnymi potrzebami.   

 Analiza finansowa: 

1. Czy wydatki s  racjonalne i efektywne? – Tak. 

2. Czy wnioskodawca przedstawi  rozeznania potwierdzaj ce prawid owo  i racjonalno  
zaproponowanych wydatków? – Tak.  

3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które musz  zosta  bezwzgl dnie usuni te: 
nie dotyczy. 
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 Numer i nazwa standardu: 39. Toaleta 

 Tre  zadania z HRP: Zakup i monta  uchwytów azienkowych 

 Opis zadania z HRP: Monta  8 szt uchwytów w tym 4 szt w WC na oddziale wewn trznym 
i 4 szt w WC na izbie przyj , w toaletach dostosowanych do potrzeb osób 
niepe nosprawnych. 

 Poprawno  zakresu rzeczowego pod k tem za o e  standardu: Tak.  

 Uzasadnienie: Zakup i monta  uchwytów jest zgodny ze Standardem Dost pno ci i 
znacz co wp ynie na popraw  dost pno ci dla osób ze szczególnymi potrzebami.   

 Analiza finansowa: 

1. Czy wydatki s  racjonalne i efektywne? – Tak. 

2. Czy wnioskodawca przedstawi  rozeznania potwierdzaj ce prawid owo  i racjonalno  
zaproponowanych wydatków? – Tak. 

3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które musz  zosta  bezwzgl dnie usuni te: 
nie dotyczy. 

 

 Numer i nazwa standardu: 62. Sala pacjentów 

 Tre  zadania z HRP: Monta  przycisku - SCM (przycisk przywo awczy sznurowy 2m) 

 Opis zadania z HRP: Zakup i monta  22 szt przycisków przywo awczych w salach 
pacjentów. 

 Poprawno  zakresu rzeczowego pod k tem za o e  standardu: Tak.  

 Uzasadnienie: Zakup i monta  przycisków jest zgodny ze Standardem Dost pno ci i 
znacz co wp ynie na popraw  dost pno ci dla osób ze szczególnymi potrzebami.    

 Analiza finansowa: 

1. Czy wydatki s  racjonalne i efektywne? – Tak. 

2. Czy wnioskodawca przedstawi  rozeznania potwierdzaj ce prawid owo  i racjonalno  
zaproponowanych wydatków? – Tak (Wycena na podstawie rozeznania ofertowego 
rynku). 

3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które musz  zosta  bezwzgl dnie usuni te: 
nie dotyczy. 

 

 Numer i nazwa standardu: 61. Sale specjalistyczne w tym dla pacjentów le cych 

 Tre  zadania z HRP: Zakup i monta  sto u operacyjnego o zwi kszonym ud wigu. 
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 Opis zadania z HRP: Zakup sto u operacyjnego regulowanego na potrzeby wykonywanych 
zabiegów i operacji. 

 Poprawno  zakresu rzeczowego pod k tem za o e  standardu: Tak.  

 Uzasadnienie: Zakup sto u operacyjnego jest zgodny ze Standardem Dost pno ci i 
znacz co wp ynie na popraw  dost pno ci dla osób ze szczególnymi potrzebami.     

 Analiza finansowa: 

1. Czy wydatki s  racjonalne i efektywne? – Tak. 

2. Czy wnioskodawca przedstawi  rozeznania potwierdzaj ce prawid owo  i racjonalno  
zaproponowanych wydatków? – Tak.  

3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które musz  zosta  bezwzgl dnie usuni te: 
nie dotyczy. 

 

 Numer i nazwa standardu: 62. Sala pacjentów 

 Tre  zadania z HRP: Zakup i monta  przycisków odwo awczych 

 Opis zadania z HRP: zakup i monta  5 szt przycisków systemów odwo awczych. 

 Poprawno  zakresu rzeczowego pod k tem za o e  standardu: Tak.  

 Uzasadnienie: Zakup i monta  przycisków odwo awczych jest zgodny ze Standardem 
Dost pno ci i znacz co wp ynie na popraw  dost pno ci dla osób ze szczególnymi 
potrzebami. 

 Analiza finansowa: 

1. Czy wydatki s  racjonalne i efektywne? – Tak. 

2. Czy wnioskodawca przedstawi  rozeznania potwierdzaj ce prawid owo  i racjonalno  
zaproponowanych wydatków? – Tak.  

3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które musz  zosta  bezwzgl dnie usuni te: 
nie dotyczy. 

 

 Numer i nazwa standardu: 32 Ci gi komunikacyjne poziome 

 Tre  zadania z HRP: Zakup i monta  pochwytów 

 Opis zadania z HRP: Zakup i monta  pochwytów na ciennych szerokich PCV na ci gi 
komunikacyjne dla oddzia ów: pediatrii, chorób wewn trznych, izby przyj  i rejestracji. 

 Poprawno  zakresu rzeczowego pod k tem za o e  standardu: Tak. 

 Uzasadnienie: Zakup i monta  pochwytów na ciennych jest zgodne ze Standardem 
Dost pno ci i znacz co wp ynie na popraw  dost pno ci dla osób ze szczególnymi 
potrzebami. 
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 Analiza finansowa: 

1. Czy wydatki s  racjonalne i efektywne? – Tak. 

2. Czy wnioskodawca przedstawi  rozeznania potwierdzaj ce prawid owo  i racjonalno  
zaproponowanych wydatków? – Tak.  

3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które musz  zosta  bezwzgl dnie usuni te: 
nie dotyczy. 

 

 Numer i nazwa standardu: 34. Rejestracja i informacja 49. Izba przyj  

 Tre  zadania z HRP: Krzes a do poczekalni dla pacjentów 

 Opis zadania z HRP: Zakup krzese  dla pacjentów do poczekalni przy rejestracji oraz na 
izb  przyj  oddzia u wewn trznego, oddzia u dzieci cego i laboratorium. 

 Poprawno  zakresu rzeczowego pod k tem za o e  standardu: Tak.  

 Uzasadnienie: Zakup i monta  krzese  jest zgodny ze Standardem Dost pno ci i znacz co 
wp ynie na popraw  dost pno ci dla osób ze szczególnymi potrzebami. Zwraca si  uwag , 
i  ka de siedzisko winno posiada  dwa pod okietniki. 

 Analiza finansowa: 

1. Czy wydatki s  racjonalne i efektywne? – Tak. 

2. Czy wnioskodawca przedstawi  rozeznania potwierdzaj ce prawid owo  i racjonalno  
zaproponowanych wydatków? – Tak.  

3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które musz  zosta  bezwzgl dnie usuni te: 
nie dotyczy. 

 

 Numer i nazwa standardu: 62. Sala pacjentów 

 Tre  zadania z HRP: Zakup ó ko szpitalnych regulowanych 

 Opis zadania z HRP: Zakup 15 sztuk ó ek regulowanych z przechy em bocznym. 

 Poprawno  zakresu rzeczowego pod k tem za o e  standardu: Tak z zastrze eniami 
(Zadanie zosta o b dnie przypisane do komponentu architektonicznego. Na kolejnym 
etapie HRP winno zosta  przypisane do komponentu informacyjno-komunikacyjnego, 
standard 22. Urz dzenia i sprz t medyczny zwi kszaj ce dost pno  szpitala dla osób ze 
szczególnymi potrzebami). 

 Uzasadnienie: Zakup ó ek jest zgodny ze Standardem Dost pno ci i znacz co wp ynie na 
popraw  dost pno ci dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

 Analiza finansowa: 

1. Czy wydatki s  racjonalne i efektywne? – Tak. 
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2. Czy wnioskodawca przedstawi  rozeznania potwierdzaj ce prawid owo  i racjonalno  
zaproponowanych wydatków? – Tak.  

3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które musz  zosta  bezwzgl dnie usuni te: 
nie dotyczy. 

 

 Numer i nazwa standardu:  54. Gabinet lekarski 

 Tre  zadania z HRP: Zakup regulowanego fotela do pobra  

 Opis zadania z HRP: Zakup 2 regulowanych hydraulicznych foteli do pobra  krwi 
pacjentów 

 Poprawno  zakresu rzeczowego pod k tem za o e  standardu: Tak z zastrze eniami 
(Zadanie zosta o b dnie przypisane do komponentu architektonicznego. Na kolejnym 
etapie HRP winno zosta  przypisane do komponentu informacyjno-komunikacyjnego, 
standard 22. Urz dzenia i sprz t medyczny zwi kszaj ce dost pno  szpitala dla osób ze 
szczególnymi potrzebami). 

 Uzasadnienie: Zakup foteli do pobra  jest zgodny ze Standardem Dost pno ci i znacz co 
wp ynie na popraw  dost pno ci dla osób ze szczególnymi potrzebami. Rekomenduje si  
zwi kszenie ilo ci planowanego zakupu do 5 szt. w celu wyposa enia wszystkich 
oddzia ow szpitala. 

 Analiza finansowa: 

1. Czy wydatki s  racjonalne i efektywne? – Tak. 

2. Czy wnioskodawca przedstawi  rozeznania potwierdzaj ce prawid owo  i racjonalno  
zaproponowanych wydatków? – Tak. 

3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które musz  zosta  bezwzgl dnie usuni te: 
nie dotyczy. 

 

 Numer i nazwa standardu: 18. Wej cie do budynku 

 Tre  zadania z HRP: Zakup 2 szt wideodomofonów i 5 szt domofonów 

 Opis zadania z HRP: Zakup 2 szt wideodomofonów przed wej cia g ówne do budynku oraz 
5 szt domofonów dla oddz. Dzieci cego, laboratorium, administracji, oddz. Chorób 
wewn trznych, izby przyj . Wykonanie instalacji zasilaj cej oraz monta  urz dze . 

 Poprawno  zakresu rzeczowego pod k tem za o e  standardu: Tak.  

 Uzasadnienie: Zakup wideodomofonów jest zgodny ze Standardem Dost pno ci i 
znacz co wp ynie na popraw  dost pno ci dla osób ze szczególnymi potrzebami.   

 Analiza finansowa: 

1. Czy wydatki s  racjonalne i efektywne? – Tak. 
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2. Czy wnioskodawca przedstawi  rozeznania potwierdzaj ce prawid owo  i racjonalno  
zaproponowanych wydatków? – Tak.  

3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które musz  zosta  bezwzgl dnie usuni te: 
nie dotyczy. 

 

 Numer i nazwa standardu: 49. Izba Przyj /SOR 

 Tre  zadania z HRP: Wózki inwalidzkie 

 Opis zadania z HRP: Zakup 4 wózków inwalidzki do transportu osób ze szczególnymi 
potrzebami przeznaczonych na Izb  Przyj . 

 Poprawno  zakresu rzeczowego pod k tem za o e  standardu: Tak z zastrze eniami 
(Zadanie zosta o b dnie przypisane do komponentu architektonicznego. Na kolejnym 
etapie HRP winno zosta  przypisane do komponentu informacyjno-komunikacyjnego, 
standard 22. Urz dzenia i sprz t medyczny zwi kszaj ce dost pno  szpitala dla osób ze 
szczególnymi potrzebami). 

 Uzasadnienie: Zakup wózków inwalidzkich jest zgodny ze Standardem Dost pno ci i 
znacz co wp ynie na popraw  dost pno ci dla osób ze szczególnymi potrzebami.  

 Analiza finansowa: 

1. Czy wydatki s  racjonalne i efektywne? – Tak. 

2. Czy wnioskodawca przedstawi  rozeznania potwierdzaj ce prawid owo  i racjonalno  
zaproponowanych wydatków? – Tak. 

3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które musz  zosta  bezwzgl dnie usuni te: 
nie dotyczy. 

 

Komponent cyfrowy 

 Numer i nazwa standardu: 1. Deklaracja dost pno ci strony internetowej 

 Tre  zadania z HRP: Dostosowanie obecnej strony internetowej do zgodnej z wytycznymi 
WCAG 2.1 

 Opis zadania z HRP: Przebudowa i dostosowanie obecnej strony internetowej do zgodnej 
z wytycznymi WCAG 2.1. 

 Poprawno  zakresu rzeczowego pod k tem za o e  standardu: Tak z zastrze eniami 
(Rekomenduje si  poprawne przyporz dkowanie zadania do standardu: "I. Dost pno  
strony internetowej szpitala – zakres ustawy o dost pno ci"). 

 Uzasadnienie: Zadanie jest zgodne ze Standardem Dost pno ci Szpitali. 

 Analiza finansowa: 

1. Czy wydatki s  racjonalne i efektywne? – Tak. 
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2. Czy wnioskodawca przedstawi  rozeznania potwierdzaj ce prawid owo  i racjonalno  
zaproponowanych wydatków? –Tak.  N 

3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które musz  zosta  bezwzgl dnie usuni te: 
nie dotyczy. 

 

 Numer i nazwa standardu: 4. Dobór sprz tu pod k tem dost pno ci cyfrowej 

 Tre  zadania z HRP: Zakup i wdro enie systemu zdalnego wype niania dokumentów 
rejestracyjnych 

 Opis zadania z HRP: Zakup i wdro enie 10 tabletów wraz z oprogramowaniem 
umo liwiaj cych elektronicz  rejestracj  pacjentów oraz niweluj cych konieczno  r cznego 
wype niania dokumentów przez osoby ze szczególnymi potrzebami 

 Poprawno  zakresu rzeczowego pod k tem za o e  standardu: Tak 

 Uzasadnienie: Zadanie jest zgodne ze Standardem Dost pno ci Szpitali. Rekomenduje si  
korekt  warto ci miernika do osi gni cia w HRP w zakresie ilo ci sztuk (prawid owa warto  - 
10 sztuk) zgodn  z opisem zadania. 

 Analiza finansowa: 

1. Czy wydatki s  racjonalne i efektywne? – Tak. 

2. Czy wnioskodawca przedstawi  rozeznania potwierdzaj ce prawid owo  i racjonalno  
zaproponowanych wydatków? – Tak z zastrze eniami (Przedstawiono jedn  ofert  -  
dost pny jest tylko jeden produkt, którym mo e by  zintegrowany z obecnie 
wykorzystywanym przez Szpital systemem.). 

3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które musz  zosta  bezwzgl dnie usuni te: 
nie dotyczy. 

 

 Numer i nazwa standardu: 4. Dobór sprz tu pod k tem dost pno ci cyfrowej 

 Tre  zadania z HRP: Zakup monitrora informacyjnego 55 cali 

 Opis zadania z HRP: Zakup 2 monitorów s u cych do informowania pacjentów ze 
szczególnymi potrzebami. Monitory zostan  umieszczone w obszarach izby przyj  b d  
obszarach s siednich. 

 Poprawno  zakresu rzeczowego pod k tem za o e  standardu: Tak.  

 Uzasadnienie: Zadanie zgodne ze Standardem Dost pno ci Szpitali - rekomenduje si  
zadanie do realizacji. 

 Analiza finansowa: 

1. Czy wydatki s  racjonalne i efektywne? – Tak. 
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2. Czy wnioskodawca przedstawi  rozeznania potwierdzaj ce prawid owo  i racjonalno  
zaproponowanych wydatków? – Tak. N 

3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które musz  zosta  bezwzgl dnie usuni te: 
nie dotyczy. 

 

 Numer i nazwa standardu: 4. Dobór sprz tu pod k tem dost pno ci cyfrowej 

 Tre  zadania z HRP: Zakup zasilacza awaryjnego UPS 

 Opis zadania z HRP: Zakup 11 zasilaczy awaryjnych niezb dnych do prawdi owego 
funkcjonowania urz dze  elektrycznych s u cych osobom ze szczególnymi potrzebami 

 Poprawno  zakresu rzeczowego pod k tem za o e  standardu: Tak z zastrze eniami 
(Rekomenduje si  poprawne przyporz dkowanie zadania do standardu: "XI. Dost pno  
infrastruktury IT do obs ugi pacjentów stacjonarnie lub zdalnie – spoza zakresu ustawy o 
dost pno ci") 

 Uzasadnienie: Zadanie jest zgodne ze Standardem Dost pno ci POZ.  

 Analiza finansowa: 

1. Czy wydatki s  racjonalne i efektywne? – Tak. 

2. Czy wnioskodawca przedstawi  rozeznania potwierdzaj ce prawid owo  i racjonalno  
zaproponowanych wydatków? – Tak. 

3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które musz  zosta  bezwzgl dnie usuni te: 
nie dotyczy. 

 
Komponent informacyjno-komunikacyjny 

 Numer i nazwa standardu: 18. Powo anie zespo u do spraw dost pno ci 

 Tre  zadania z HRP: Powo anie zespó  ds. dost pno ci 

 Opis zadania z HRP: W placówce zostanie powo any zespó  ds. dost pno ci, do którego 
obowi zków b dzie nale a o: przygotowanie planu dzia ania na rzecz poprawy 
dost pno ci dla osób z szczególnymi potrzebami oraz odpowiadzialno  za jego 
wdro enie, monitorowanie dzia alno ci placówki w zakresie zapewnienia dost pno ci 
osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym przygotowywanie cyklicznych raportów 
dotycz cych dost pno ci, podejmowanie wspó pracy z przedstawicielami organizacji 
pozarz dowych. 

 Poprawno  zakresu rzeczowego pod k tem za o e  standardu: Tak. 

 Uzasadnienie: Powo any zespó  b dzie mia  za zadanie stworzenie i wdro enie procedur 
zwi zanych z obs ug  pacjentów ze specjalnymi potrzebami, monitoringiem tych e 
pacjentów oraz planowaniem dalszych inwestycji. Poniewa  obiekt jest w trakcie 
gruntownej przebudowy, powo anie zespo u jest zasadne.  
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 Analiza finansowa: 

1. Czy wydatki s  racjonalne i efektywne? – Tak z zastrze eniami (wydatki b d  racjonalne 
po obni eniu kwoty do 20 ty . brutto). 

2. Czy wnioskodawca przedstawi  rozeznania potwierdzaj ce prawid owo  i racjonalno  
zaproponowanych wydatków? – Tak z zastrze eniami (zosta y przedstawione wyliczenia 
finansowe z oparciu o siatk  p ac placówki, jednak proponowana jest zmiana na kwot  
20 000 z  brutto, ( 10 miesi cy razy 2 ty ./miesi c)). 

3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które musz  zosta  bezwzgl dnie usuni te: 
nie dotyczy. 

 

 Numer i nazwa standardu: 19. Powo anie koordynatora do spraw dost pno ci 

 Tre  zadania z HRP: Powo anie asystenta osób ze szczególnomi potrzebami 

 Opis zadania z HRP: W placówce zostan  wyznaczone dodatkowe osoby (3 os. w ramach 
dodatku zadaniowego) na stanowisko asystenta osoby ze szczególnymi potrzebami, który 
b dzie odpowiada  za wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dost pie do us ug 
wiadczonych przez placówk , w tym m.in.: 1. Pomoc przy przemieszczaniu si  osób z 

dysfunkcj  ruchow , wzrokow . 2. Wsparcie pacjenta ze szczególnymi potrzebami przy 
wype nianiu niezb dnych dokumentów. 3. Udzielanie informacji o posiadanych przez 
placówk  udogodnieniach dla osób o indywidualnych potrzebach. 

 Poprawno  zakresu rzeczowego pod k tem za o e  standardu: Tak. 

 Uzasadnienie: Zostan  powo ane 3 osoby na stanowisko asystenta osób ze szczególnymi 
potrzebami, tak aby us uga by a ci g a (praca na 3 zmiany) i asystent by  zawsze 
dost pny. Zadanie jest zgodne ze Standardem Dost pno ci Szpitali. 

 Analiza finansowa: 

1. Czy wydatki s  racjonalne i efektywne? – Tak z zastrze eniami (wydatki b d  racjonalne 
je li zostan  uwzgl dnione zmiany finansowe). 

2. Czy wnioskodawca przedstawi  rozeznania potwierdzaj ce prawid owo  i racjonalno  
zaproponowanych wydatków? – Tak z zastrze eniami (tak, zosta y przedstawione 
wyliczenia finansowe w oparciu o siatk  p ac placówki, jednak proponowana jest zmiana 
na kwot  czn  900 z  brutto razy trzy osoby to 2700/ miesi c razy 10 miesi cy projektu 
co daje 27 000 z  brutto, a nie jak zaproponowano 60 ty .). 

3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które musz  zosta  bezwzgl dnie usuni te: 
nie dotyczy. 

 

 Numer i nazwa standardu: 36. Szkolenie kadry placówki z zakresu komunikacji z osobami 
ze szczególnymi potrzebami 
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 Tre  zadania z HRP: Realizacja szkole  z zakresu komunikacji z osobami ze szczególnymi 
potrzebami 

 Opis zadania z HRP: Kadra placówki zostanie skierowana na szkolenia dotycz ce 
komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami. Tematyka szkole  b dzie obejmowa  
nast puj ce zagadnienia wymienione w Za . nr 1 do Standardu dostepno ci. Szkolenia 
b d  mia y charakter warsztatowy, a ich celem b dzie zaprezentowanie praktycznych 
narz dzi i sposobów komunikacji w codziennych sytuacjach. Planowane jest 
zorganizowanie szkolenia 2-dniowego dla 6 osób. 

 Poprawno  zakresu rzeczowego pod k tem za o e  standardu: Tak.  

 Uzasadnienie: Wskazane s  szkolenia dla pracowników podnosz ce kompetencje 
komunikacyjne, jednak w ramach zaproponowanej kwoty nale y przeszkoli  20 osób tak 
jak zosta o to wskazane w HRP. 

 Analiza finansowa: 

1. Czy wydatki s  racjonalne i efektywne? – Tak.  

2. Czy wnioskodawca przedstawi  rozeznania potwierdzaj ce prawid owo  i racjonalno  
zaproponowanych wydatków? – Tak. 

3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które musz  zosta  bezwzgl dnie usuni te: 
nie dotyczy. 

 

 Numer i nazwa standardu: 22. Urz dzenia i sprz t medyczny zwi kszaj ce dost pno  
szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami 

 Tre  zadania z HRP: Zakup przeno nego EKG na wizyty domowe 

 Opis zadania z HRP: Zakup przeno nego EKG - mo liwo  wykonania bada  w miejscu 
zamieszkania pacjenta ze szczególnymi potrzebami. 

 Poprawno  zakresu rzeczowego pod k tem za o e  standardu: Tak.  

 Uzasadnienie: Zakup przeno nego EKG podniesie mo liwo  korzystania z us ugi przez 
osoby ze szczególnymi potrzebami. Zadanie jest zgodne ze Standardem Dost pno ci 
Szpitali. 

 Analiza finansowa: 

1. Czy wydatki s  racjonalne i efektywne? – Tak z zastrze eniami. Zadanie nale y zrealizowa  
do kwoty 15 000 z  brutto.  

2. Czy wnioskodawca przedstawi  rozeznania potwierdzaj ce prawid owo  i racjonalno  
zaproponowanych wydatków? – Tak.  

3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które musz  zosta  bezwzgl dnie usuni te: 
nie dotyczy. 
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 Numer i nazwa standardu:  22. Urz dzenia i sprz t medyczny zwi kszaj ce dost pno  
szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami 

 Tre  zadania z HRP: Zakup stacjonarnego aparatu USG 

 Opis zadania z HRP: Zakup przeno nego aparatu USG - umo liwiaj cego diagnostyk  
pacjentów ze szczególnymi potrzebami. 

 Poprawno  zakresu rzeczowego pod k tem za o e  standardu: Tak.  

 Uzasadnienie: Zakup nowoczesnego USG podniesie mo liwo  korzystania z us ugi przez 
osoby ze szczególnymi potrzebami. Zadanie jest zgodne ze Standardem Dost pno ci 
Szpitali. 

 Analiza finansowa: 

1. Czy wydatki s  racjonalne i efektywne? – Tak.  

2. Czy wnioskodawca przedstawi  rozeznania potwierdzaj ce prawid owo  i racjonalno  
zaproponowanych wydatków? – Tak.  

3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które musz  zosta  bezwzgl dnie usuni te: 
nie dotyczy. 

 

 Numer i nazwa standardu:  22. Urz dzenia i sprz t medyczny zwi kszaj ce dost pno  
szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami 

 Tre  zadania z HRP: Holter z oprogramowaniem 

 Opis zadania z HRP: Zakup przeno nego holtera – mo liwo  wykonania bada  w miejscu 
zamieszkania pacjenta ze szczególnymi potrzebami. 

 Poprawno  zakresu rzeczowego pod k tem za o e  standardu: Tak.  

 Uzasadnienie: Przeno ny holter b dzie wykorzystywany przez pacjentów ze szczególnymi 
potrzebami bez konieczno ci dodatkowych wizyt w placówce. Rekomenduje si  
zwi kszenie do 10 ilo ci planowanych do holterów z oprogramowaniem, w celu 
wyposa enia wszystkich oddzia ów. 

 

 Analiza finansowa: 

1. Czy wydatki s  racjonalne i efektywne? – Tak.  

2. Czy wnioskodawca przedstawi  rozeznania potwierdzaj ce prawid owo  i racjonalno  
zaproponowanych wydatków? – Tak.  

Rekomenduje si  zwi kszenie do 10 ilo ci planowanych do zakupu holterów z 
oprogramowaniem, w celu wyposa enia wszystkich oddzia ów szpitala. 

3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które musz  zosta  bezwzgl dnie usuni te: 
nie dotyczy. 
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 Numer i nazwa standardu:  1. Informacja o dost pnych formach komunikacji 

 Tre  zadania z HRP: Zakup i monta  tablic informacyjnych 

 Opis zadania z HRP: Zakup i monta  tablic informacyjnych mo liwiaj cychy uzyskanie 
informacji przez osoby ze szczególnymi potrzebami. 

 Poprawno  zakresu rzeczowego pod k tem za o e  standardu: Tak.  

 Uzasadnienie: Na tablicy znajd  si  informacje nt. form komunikowania si  z osobami ze 
szczególnymi potrzebami w placówce. Zadanie jest zgodne ze Standardem Dost pno ci 
Szpitali. 

 Analiza finansowa: 

1. Czy wydatki s  racjonalne i efektywne? – Tak. 

2. Czy wnioskodawca przedstawi  rozeznania potwierdzaj ce prawid owo  i racjonalno  
zaproponowanych wydatków? – Tak. 

3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które musz  zosta  bezwzgl dnie usuni te: 
nie dotyczy. 

 

 Numer i nazwa standardu:  22. Urz dzenia i sprz t medyczny zwi kszaj ce dost pno  
szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami 

 Tre  zadania z HRP: Zakup wagi, w tym dla pacjentów bariatrycznych 

 Opis zadania z HRP: Zakup wagi przeznaczonej do wa enia pacjentów, w tym pacjentów 
bariatrycznych. 

 Poprawno  zakresu rzeczowego pod k tem za o e  standardu: Tak  

 Uzasadnienie: Zakup wagi pozwoli na dokonanie szybkich i komfortowych pomiarów 
masy cia a pacjentów z oty o ci  olbrzymi . Zadanie jest zgodne ze Standardem 
Dost pno ci Szpitali. 

 Analiza finansowa: 

1. Czy wydatki s  racjonalne i efektywne? – Tak. 

2. Czy wnioskodawca przedstawi  rozeznania potwierdzaj ce prawid owo  i racjonalno  
zaproponowanych wydatków? – Tak. 

3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które musz  zosta  bezwzgl dnie usuni te: 
nie dotyczy. 

 

 Numer i nazwa standardu: 22. Urz dzenia i sprz t medyczny zwi kszaj ce dost pno  
szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami 
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 Tre  zadania z HRP: Zakup wózka do przewo enia chorych w pozycji le cej 

 Opis zadania z HRP: Zakup 1 wózka do przewo enia chorych w pozycji le cej, który 
zostanie wykorzystany w obszarze Izby Przyj . 

 Poprawno  zakresu rzeczowego pod k tem za o e  standardu: Tak.  

 Uzasadnienie: Zakup profesjonalnego wózka pozwoli na komfortowy przewóz pacjenta 
szczególnie z oty o ci  lub schorzeniami neurologicznymi. Zadanie jest zgodne ze 
Standardem Dost pno ci Szpitali. 

 Analiza finansowa: 

1. Czy wydatki s  racjonalne i efektywne? – Tak. 

2. Czy wnioskodawca przedstawi  rozeznania potwierdzaj ce prawid owo  i racjonalno  
zaproponowanych wydatków? – Tak. 

3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które musz  zosta  bezwzgl dnie usuni te: 
nie dotyczy. 

 

 Numer i nazwa standardu: 22. Urz dzenia i sprz t medyczny zwi kszaj ce dost pno  
szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami 

 Tre  zadania z HRP: Zakup materacy przeciwodle ynowych 

 Opis zadania z HRP: Zakup 30 szt. Materacy przeciwoodle onowych na potrzeby 
funkcjonowania oddzia ów szpitalnych. 

 Poprawno  zakresu rzeczowego pod k tem za o e  standardu: Tak . 

 Uzasadnienie: Podczas audytu, ustalono i  zaproponowane materace nie spe niaj  
wymaga . Po konsultacjach, zosta y zaproponowane materace specjalistyczne, 
antyodle ynowe do ó ek regulowanych automatycznie, które stanowi  pe ny materac a 
nie jedynie nak adk .  

 Analiza finansowa: 

1. Czy wydatki s  racjonalne i efektywne? – Tak z zastrze eniami (wydatki b d  racjonalne 
po zakupie materacy, a nie nak adek na materace). 

2. Czy wnioskodawca przedstawi  rozeznania potwierdzaj ce prawid owo  i racjonalno  
zaproponowanych wydatków? – Tak (zosta y zaprezentowane nowe, dwie oferty na zakup 
materacy 15 sztuk za kwot  36 000 z  brutto). 

3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które musz  zosta  bezwzgl dnie usuni te: 
nie dotyczy. 

 

 Numer i nazwa standardu: 83. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami 
mo liwo ci ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób 
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 Tre  zadania z HRP: Zakup oznaczenia drogi ewakuacyjnej 

 Opis zadania z HRP: Zakup zestawu oznacze  drogi ewakuacyjnej w budynku A Szpitala 
Puckiego sp.z o. o. Zestaw b dzie zawiera  przygotowane plany ewakuacji oraz piktogramy 
wskazuj ce drog  ewakuacyjn . 

 Poprawno  zakresu rzeczowego pod k tem za o e  standardu: Tak.  

 Uzasadnienie: W szpitalu brak profesjonalnych oznakowa , wynika to z jednej strony z 
faktu remontu z drugiej strony ze starej infrastruktury w budynku historycznym. Zadanie 
jest zgodne ze Standardem Dost pno ci Szpitali 

 Analiza finansowa: 

1. Czy wydatki s  racjonalne i efektywne? – Tak. 

2. Czy wnioskodawca przedstawi  rozeznania potwierdzaj ce prawid owo  i racjonalno  
zaproponowanych wydatków? – Tak. 

3. Wskazanie wydatków niekwalifikowalnych, które musz  zosta  bezwzgl dnie usuni te: 
nie dotyczy. 

 

6. Podsumowanie - wnioski i rekomendacje 

Komponent architektoniczny 

Przedmiotowy wniosek jest w cz ci SSzasadny. Zawiera on elementy sk adowe, które maj  

bezpo redni wp yw na popraw  dost pno ci dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wykonanie 

robót budowlanych, monta  urz dze  oraz wyposa enie zawarte we wniosku w sposób znacz cy  

i bezpo redni poprawi dost pno  dla osób ze szczególnymi potrzebami, a w szczególno ci  

poruszaj ce si  na wózku, czy osób starszych lub oty ych. Z o ony Wniosek o powierzenie grantu   

wymaga uzupe nie  w zakresie rzeczowym i finansowym. Harmonogram realizacji poszczególnych 

zada  powinien zosta  zaktualizowany.  

Komponent cyfrowy 

W komponencie cyfrowym audyt placówki wykaza  wiele braków. Placówka nie posiada 

dost pnej cyfrowo strony internetowej dla osób z niepe nosprawno ciami. Brak deklaracji 

dost pno ci. W zakresie komponentu cyfrowego dost pno  jest na niewystarczaj cym poziomie. 

Komponent informacyjno-komunikacyjny 

W placówce, po odbyciu zaproponowanych szkole  oraz realizacji zaplanowanych zakupów, 

znacz co podniesie si  poziom dost pno ci w kontek cie informacyjno-komunikacyjnym. 
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I. Elementy wymagaj ce wprowadzenia do wniosku o powierzenie grantu:  

 Standard 38. Szkolenie kadry zarz dzaj cej dotycz ce zatrudniania osób z 

niepe nosprawno ciami jako pracowników lub wspó pracowników szpitala . Szkolenie z 

zakresu zatrudniania osób z niepe nosprawno ciami – 3500 z  brutto 

 Standard 37. Zapoznanie kadry szpitala z zasadami savoir-vivre’u w stosunku do osób ze 

szczególnymi potrzebami. Szkolenie z zasad savoir vivre w stosunku do osób ze 

szczególnymi potrzebami – 7000 z  brutto 

 Standard 24. Wspó praca z podmiotem reprezentuj cym osoby ze szczególnymi 

potrzebami. Nawi zanie wspó pracy z NGO – 20000 z  brutto 

 Standard 7. P tle indukcyjne, systemy FM, IR, Bluetooth i inne. P tle indukcyjne mobilne, 

4 sztuki – 8000 z  brutto 

 Standard 22. Urz dzenia i sprz t medyczny zwi kszaj ce dost pno  szpitala dla osób ze 
szczególnymi potrzebami. Zakup regulowanego fotela ginekologicznego o zwi kszonej 
no no ci – 15 000 z  brutto. 

 Standard 22. Urz dzenia i sprz t medyczny zwi kszaj ce dost pno  szpitala dla osób ze 
szczególnymi potrzebami. Zakup 5 wag kolumnowych, na wyposa enie wszystkich 
oddzia ów  – 10 000 z  brutto. 

 Standard 22. Urz dzenia i sprz t medyczny zwi kszaj ce dost pno  szpitala dla osób ze 
szczególnymi potrzebami. Zakup 5 wózków transportowych o zwi kszonej no no ci dla 
pacjentów bariatrycznych, na wyposa enie wszystkich oddzia ów – 37 500 z  brutto. 

 Standard 22. Urz dzenia i sprz t medyczny zwi kszaj ce dost pno  szpitala dla osób ze 
szczególnymi potrzebami. Zakup 5 pionizatorów, na wyposa enie wszystkich oddzia ów – 
35 000 z  brutto. 

 Standard 10. Uzupe niaj ce systemy wspomagania komunikacji z osobami z 
niepe nosprawno ci  s uchu. Zakup 13 tabletów z oprogramowaniem Mówik na 
wyposa enie wszystkich oddzia ów: 5 punktów piel gniarskich i 5 gabinetów zabiegowych 
oraz 3  punktów rejestracji – 42 000 z  brutto. 

 Standard 22. Urz dzenia i sprz t medyczny zwi kszaj ce dost pno  szpitala dla osób ze 
szczególnymi potrzebami. Zakup 5 spirometrów, na wyposa enie wszystkich oddzia ów – 
75 000 z  brutto 

 Standard 22. Urz dzenia i sprz t medyczny zwi kszaj ce dost pno  szpitala dla osób ze 
szczególnymi potrzebami. Zakup 2 analizatorów masy cia a, na wyposa enie  2 oddzia ów 
– 20 000 z  brutto. 

 Standard 22. Urz dzenia i sprz t medyczny zwi kszaj ce dost pno  szpitala dla osób ze 
szczególnymi potrzebami. Zakup 1 lampy zabiegowej bezcieniowej na wyposa enie 
oddzia u chirurgicznego – 2 400 z  brutto. 
 

II. Elementy wymagaj ce usuni cia z wniosku o powierzenie grantu: 
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 Standard 52. Oddzia  wymagania obowi zkowe. Monta  klimatyzacji na oddziale chorób 
wewn trznych 

Uzasadnienie: Podczas przeprowadzenia audytu stwierdzono, i  Oddzia  chorób 
wewn trznych jest wyposa ony w urz dzenia klimatyzacyjne. Rekomenduje si  usuni cie 
zadania z Wniosku. 

 

7. Rekomendacje zada  poprawiaj cych dost pno  (poza 
wnioskiem o powierzenie grantu) 

Poni sza tabela to zestawienie rekomendowanych zada  do wdro enia przez placówk , poza 

obszarem obj tym finansowaniem. 

Tabela nr 4. 

Obszar 
standardu 

Nr i nazwa standardu Rekomendowane 
zadanie 

Uzasadnienie rekomendacji  

Architektoniczny 

1 Doj cie do budynku z 
g ównych ci gów 
komunikacyjnych – 
wymagania 
obowi zkowe 

Poszerzenie doj cia 
do budynku z 
g ównych ci gów 
komunikacji 
zbiorowej 

Powy szy zakres prac 
znacz co wp ynie na popraw  
dost pno ci do placówki 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami , m.in osobom o 
ograniczonej zdolno ci 
ruchowej ,osobom 
poruszaj cych si  na wózkach 
czy matkom z ma ymi dzie mi 

Architektoniczny 
6 Miejsce postojowe – 
wymagania 
obowi zkowe 

Wykonanie równego i 
utwardzonego 
miejsca 
parkingowego dla 
osób ze szczególnymi 
potrzebami   i 
oznakowanie 
poziome znakami P-
20 i P-24 oraz 
znakami pionowymi 
D-18a i T-29 
oznaczeniem znakami 
poziomymi i 
pionowymi zgodnie 
ze SDS 

Powy szy zakres prac 
znacz co wp ynie na popraw  
dost pno ci do placówki 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami , m.in osobom o 
ograniczonej zdolno ci 
ruchowej ,osobom 
poruszaj cych si  na wózkach 
czy opiekunom z ma ymi 
dzie mi 




