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Cel: świadczenie usług w zakresie poprawy 
dostępności dla osób ze szczególnymi 
potrzebami. 
Dostępność to społeczny obowiązek, a nie tylko równość wobec każdego – i to bez 
względu na wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność. Pierwszy w Polsce akt 
prawny w tym zakresie, szczegółowo opisuje bariery, które w przestrzeni publicznej 
należy zniwelować. To ustawa o zapewnianiu szeroko rozumianej dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami, która weszła w życie 20 września 2019 r. Na jej 
mocy powstał program Dostępność Plus.

Kogo zobowiązuje 
ustawa? 
Wszystkie jednostki sektora 
publicznego.

O jaką dostępność 
chodzi? 
Architektoniczną, cyfrową 
i informacyjno-komunikacyjną.

Jaki jest 
jej cel? 
Oczywisty – poprawa dostępności 
dla osób ze szczególnymi potrzebami.

28.03.2022 r. rusza kolejny nabór wniosków dla SZPITALI w ramach projektu „Dostępność Plus dla zdrowia”. 

Wartość grantu może wynieść od 500.000 zł do 2.000.000 zł. Wkład własny nie jest wymagany. 

Przedmiotem grantu może być przedsięwzięcie ukierunkowane na poprawę dostępności szpitali w zakresie 
architektonicznym, cyfrowym oraz informacyjno-komunikacyjnym dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez 
wdrożenie wybranych wymagań określonych w „Standardzie Dostępności Szpitali”. 

Realizacja przedsięwzięcia może trwać maksymalnie 18 miesięcy i zakończyć się nie później niż do 31.08.2023 r. 

Nabór wniosków trwa do momentu wyczerpania alokacji, nie dłużej jednak niż do 30.06.2022 r. 

Uwaga: Procedura oceny wniosku wymaga ok. 4 miesięcy. Należy zatem uwzględnić ten czas, planując rozpoczęcie 
realizacji przedsięwzięcia.

Grupa AF oferuje usługi w zakresie realizacji projektów i zadań jednostek publicznych, których celem jest spełnienie 
ustawowych wymogów. Posiadamy szerokie doświadczenie w obszarze dostępności, poparte sukcesami 
i zadowoleniem klientów.
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Oferujemy realizację następujących standardów w ramach programów, które 
mają zapewnić dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami:

CYFROWE
I. Dostępność strony internetowej szpitala 
– zakres ustawy o dostępności

1. Deklaracja dostępności strony internetowej 
– wymagania obowiązkowe

III. Dostępne dokumenty publikowane na 
stronie internetowej szpitala – zakres ustawy 
o dostępności, wymagania obowiązkowe 

IV. Dostępne treści publikowane na stronie 
internetowej szpitala – zakres ustawy 
o dostępności, wymagania obowiązkowe 

V. Dostępne usługi w zakresie telemedycyny 
– spoza zakresu ustawy o dostępności, 
wymagania obowiązkowe 

VI. Świadczenie usług w modelu 
telemedycznym – spoza zakresu ustawy 
o dostępności, wymagania obowiązkowe 

VII. Systemy wspomagające obsługę pacjentów 
ze szczególnymi potrzebami – spoza zakresu 
ustawy o dostępności

IX. Zastosowanie przez placówkę zasady tekstu 
łatwego do czytania – spoza zakresu ustawy 
o dostępności, wymagania dodatkowe

X. Kompetencje cyfrowe personelu placówki 
– spoza zakresu ustawy o dostępności, 
wymagania dodatkowe

INFORMACYJNO – KOMUNIKACYJNE
I. Utworzenie i utrzymanie wsparcia 
komunikacji dla osób ze szczególnymi 
potrzebami w zakresie narządów słuchu 
i mowy, zakres ustawy o dostępności 

6. Informacja o dostępnych formach komunikacji 
– wymagania obowiązkowe 

II. Rozwiązania techniczne wspierające osoby ze 
szczególnymi potrzebami w zakresie narządów 
słuchu i mowy – zakres ustawy o dostępności 

8. Obsługa i użytkowanie urządzeń wspomagających 
komunikację z pacjentem z niepełnosprawnością 
słuchu – wymagania obowiązkowe 

9. Oznaczenie punktów obsługi pacjenta 
wyposażonych w urządzenia wspomagające 
słyszenie (pętla indukcyjna, system FM lub inny) 
– wymagania obowiązkowe

10. Uzupełniające systemy wspomagania 
komunikacji z osobami z niepełnosprawnością 
słuchu – wymagania dodatkowe

11. Instrukcja obsługi urządzeń wspomagających 
komunikację z pacjentem z niepełnosprawnością 
słuchu – wymagania dodatkowe 

III. Opublikowanie na stronie internetowej 
szpitala informacji o zakresie działalności 
– zakres ustawy o dostępności 

12. Dokument opisujący zakres działalności szpitala 
w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst 
odczytywalny maszynowo – wymagania 
obowiązkowe 

13. Dokument opisujący zakres działalności szpitala 
w postaci nagrania treści w polskim języku migowym 
– wymagania obowiązkowe 

14. Dokument opisujący zakres działalności szpitala 
w formie tekstu łatwego do czytania – wymagania 
obowiązkowe 
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IV. Składanie wniosku przez osobę ze szczególnymi 
potrzebami w zakresie poprawy komunikacji 
– zakres ustawy o dostępności 

16. Komunikacja na wniosek pacjenta ze szczególnymi 
potrzebami ze szpitalem – wymagania obowiązkowe 

V. Organizacja i procedury zapewniające 
dostępność szpitala osobom ze szczególnymi 
potrzebami – zakres ustawy o dostępności 

18. Powołanie koordynatora do spraw dostępności 
– wymagania obowiązkowe 

19. Powołanie zespołu do spraw utworzenia 
i aktualizacji procedur zapewniających dostępność 
– wymagania obowiązkowe 

21. Cykliczna kontrola procedur – wymagania 
obowiązkowe

25. Działania specjalne wynikające ze stanu kryzysu, 
np. epidemii, klęski żywiołowej, innych – wymagania 
dodatkowe 

27. Zamieszczenie na stronie internetowej szpitala 
procedur dotyczących dostępności – wymagania 
dodatkowe 

28. Wizyty domowe realizowane przez placówki 
świadczące opiekę paliatywną – szpitale onkologiczne, 
hospicja – wymagania dodatkowe 

VI. Monitorowanie grupy pacjentów ze 
szczególnymi potrzebami – spoza zakresu ustawy 
o dostępności 

29. Utworzenie i prowadzenie rejestru osób ze 
szczególnymi potrzebami – wymagania obowiązkowe 

30. Aktualizacja rejestru osób ze szczególnymi 
potrzebami – wymagania obowiązkowe 

31. Przegląd istniejących procedur pod kątem danych 
uzyskanych z rejestru – wymagania dodatkowe 

VII. Dostęp alternatywny – zakres ustawy 
o dostępności 

31. Rejestr stosowania dostępu alternatywnego 
– wymagania obowiązkowe 

VIII. Wnioski i skargi dotyczące dostępności 
(dotyczy placówek publicznych) – zakres ustawy 
o dostępności 

32. Prowadzenie przez placówkę publiczną rejestru 
wniosków o zapewnienie dostępności – wymagania 
obowiązkowe 

33. Prowadzenie przez placówkę publiczną rejestru 
odmów wniosków o zapewnienie dostępności 
– wymagania obowiązkowe 

IX. Personel a dostępność – spoza zakresu ustawy 
o dostępności 

35. Szkolenie kadry szpitala z zakresu wdrożenia, 
stosowania i utrzymania Standardu Dostępności 
Szpitala – wymagania obowiązkowe 

36. Szkolenie kadry szpitala z zakresu komunikacji 
z osobami ze szczególnymi potrzebami – wymagania 
obowiązkowe 

37. Zapoznanie kadry szpitala z zasadami savoir-vivre’u 
w stosunku do osób ze szczególnymi potrzebami 
– wymagania obowiązkowe 

38. Szkolenie kadry zarządzającej dotyczące 
zatrudniania osób z niepełnosprawnościami jako 
pracowników lub współpracowników szpitala 
– wymagania obowiązkowe 

39. Znajomość procedur obsługi osób ze szczególnymi 
potrzebami przez personel placówki – wymagania 
obowiązkowe 

40. Oznaczenia identyfikujące personel szpitala 
– wymagania obowiązkowe

X. Audyt dostępności – spoza zakresu ustawy 
o dostępności 

42. Przegląd dostępności szpitala dla osób ze 
szczególnymi potrzebami – wymagania dodatkowe 

43. Audyt dostępności – wymagania obowiązkowe
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Nasza oferta jest elastyczna – dostosowujemy się do indywidualnych potrzeb  
i oczekiwań klientów.

Dlaczego my?

Tworzymy zespół specjalistów, którym temat 
dostępności jest niezwykle bliski, idealnie 
wpisuje się w naszą misję – jako firma składająca 
się głównie z osób z niepełnosprawnościami 
promujemy szeroko rozumianą dostępność na 
otwartym, specjalistycznym rynku pracy. 

1
Współpracujemy z Fundacją Biznes Bez Barier, 
wspieramy ją merytorycznie, realizując projekty 
w zakresie dostępności architektonicznej, 
cyfrowej i aktywizacji zawodowej osób  
z niepełnosprawnościami.

2

Tworzymy strony internetowe i aplikacje 
mobilne spełniające wymagania ustawy 
o dostępności cyfrowej. Odpowiadają one 
międzynarodowym zasadom WCAG 2.1 i są 
w pełni przystosowane do korzystania z nich 
przez osoby z niepełnosprawnościami. 
Przeprowadzamy także audyty w tym zakresie.

3
Opiniujemy akty prawne dotyczące 
dostępności oraz dokumenty konkursowe 
w zakresie różnych programów i projektów, 
organizujemy także tematyczne szkolenia.

4

I najważniejsze…
Adrian Furman, prezes Grupy AF jest członkiem Rady Dostępności, która wspiera 
realizację rządowego programu Dostępność Plus. Aktywnie szuka najlepszych rozwią-
zań dla poprawy dostępności w przestrzeni publicznej. Rekomenduje stosowne 
zmiany w przepisach oraz przygotowuje system certyfikacji i akredytacji podmiotów 
działających na rzecz praw osób z niepełnosprawnością.

Współpraca z nami to gwarancja najwyższej jakości usług!

Kontakt
Polecamy Państwu kontakt z dedykowanym konsultantem, od którego otrzymali Państwo korespondencję.

BOK@GrupaAF.pl +48 71 307 15 03 www.GrupaAF.pl

Biuro:
Wrocław
Sky Tower
ul. Gwiaździsta 62 12/2
(adres rejestrowy)

Ewa Lefik-Babiasz
Specjalista ds. dostępności 
(+48) 570 818 635
e.lefik@GrupaAF.pl 


