
Deklaracja dostępności 

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie zobowiązuje się zapewnić 

dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o 

dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: 

http://www.wzlp.pl/. 

Status pod względem zgodności 

Strona  wzlp.pl 

Data publikacji strony internetowej: 2021.12.16 

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021.12.16 

Strona internetowa  jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej 

stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  

 

Strona mpi.wzlp.pl   

Data publikacji strony internetowej: 2019.11.19 

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021.01.24 

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej 

stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Na stronach internetowych można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych 

przeglądarki 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności 

Oświadczenie sporządzono dnia 2022.02.24.  

Metoda przygotowania oświadczenia: 

Deklarację sporządzono na podstawie zaktualizowanej samooceny przeprowadzonej przez 

podmiot publiczny. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z 

koordynatorem ds. dostępności a.urbaniak@wzlp.org.pl.  Kontaktować można się także 

dzwoniąc na numer telefonu 89 678 53 00 wew. 911. Tą samą drogą można składać wnioski 

o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia 

dostępności. 

Procedura wnioskowo-skargowa  

http://www.wzlp.pl/
mailto:a.urbaniak@wzlp.org.pl


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony 

internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać 

udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez 

odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie 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 za pomocą alternatywnego sposobu 

dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni 

od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot 

publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie 

możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z 

żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny 

może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot 

publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu 

dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana 

dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony 

internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można 

także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:  https://www.rpo.gov.pl/ 

Dostępność architektoniczna 

Szpital posiada kompleks budynków połączonych wewnętrznymi naziemnymi i podziemnymi 
łącznikami. Na potrzeby dokumentu wyróżniono 5 budynków, w których świadczone są 
usługi medyczne. 

1/ Budynek Wysoki – Oddziały I, II, III, IV, Gabinet Stomatologiczny,  Zespół Lecznictwa 

Środowiskowego, gabinety PZP, wejście od strony ulicy Wojska Polskiego  

 

Wejście do budynku Wysokiego wraz z Przychodnią Specjalistyczną z poziomu terenu. 

Wejście drzwiami samodzielnie otwieranymi, komunikacja pozioma i pionowa w budynku 

dostępna korytarzami, schodami, windami, szerokość korytarzy umożliwia poruszanie się 

osób na wózkach inwalidzkich. Posiada toalety dostosowane na potrzeby osób 

niepełnosprawnych w budynku głównym oraz na Oddziałach oraz w przejściu łączącym 

budynek Wysoki  z budynkiem administracyjnym. 

 

Informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynku – tablice informacyjne na zewnątrz i 

wewnątrz budynku, informacja głosowa - portier oraz stanowiska rejestracji, brak pętli 

indukcyjnej.  Winda wyposażona jest w informację głosową. Oznaczenia pięter widoczne są z 

poziomu otwartej windy. 

https://www.rpo.gov.pl/


 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku 

powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.  

 

Miejsce parkingowe oznaczone znakami poziomym i pionowym.  

Brak informacji prawa wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach, brak 

informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 

 

2/ Pawilon poradni – Poradnia, Iza Przyjęć, Laboratorium, wejście od strony ulicy Wojska 

Polskiego 

 

Wejście do  budynku do Izby Przyjęć z poziomu schodów wraz z pochylnią. Wejście drzwiami 

samodzielnie otwieranymi, komunikacja pozioma w budynku dostępna korytarzem szerokość 

korytarzy umożliwia poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich.  

Wejście do  budynku do Laboratorium z poziomu schodów wraz z pochylnią. Istnieje również 

możliwość przejścia przez wejście z budynku Wysokiego. Wejście drzwiami samodzielnie 

otwieranymi, komunikacja pozioma w budynku dostępna korytarzem, szerokość korytarzy 

umożliwia poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich.. 

Budynek posiada toalety dostosowane na potrzeby osób niepełnosprawnych: w części Izba 

Przyjęć oraz w części Poradni Zdrowia Psychicznego.   

 

Brak informacji prawa wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach, brak 

informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 

 
3/ Budynek parterowy (dawny budynek kotłowni) z Oddziałem V oraz Oddziałem VII 

dziennym, wejście od strony ulicy Sybiraków 

 

Wejście do  budynku parterowego w części Oddziału V z poziomu schodów, dostępna jest 

winda zewnętrzna.  Wejście drzwiami samodzielnie otwieranymi. Komunikacja w budynku 

dostępna korytarzami, szerokość korytarzy umożliwia poruszanie się osób na wózkach 

inwalidzkich.. Nie posiada toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych. 

Istnieje natomiast  możliwość przejścia do budynku nr 4 łącznikiem wewnętrznym, który 

posiada toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób 

słabosłyszących i niewidomych, brak pętli indukcyjnej. Brak informacji prawa wstępu z psem 

asystującym i ewentualnych ograniczeniach, brak informacji o możliwości skorzystania z 

tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 

Nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych  

 



4/ Budynek parterowy (budynek kuchni i terapii dziennej ) z Oddziałem V oraz Oddziałem 

VII dziennym, wejście od strony ulicy Sybiraków 

 

Wejście do  budynku parterowego w części Oddziału VII dziennego z poziomu schodów. 

Wejście drzwiami samodzielnie otwieranymi, komunikacja w budynku dostępna korytarzami, 

szerokość korytarzy umożliwia poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich.. Posiada toaletę 

dostosowaną na potrzeby osób niepełnosprawnych w części rehabilitacyjnej.  

 

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób 

słabosłyszących i niewidomych, brak pętli indukcyjnej. Brak informacji prawa wstępu z psem 

asystującym i ewentualnych ograniczeniach, brak informacji o możliwości skorzystania z 

tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 

Nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych  

 

5/ Budynek Administracyjny (budynek piętrowy) wraz z Oddziałem VI i VII,  wejście od 

strony ulicy Sybiraków 

 

Wejście do części administracyjnej i Oddziału VII A i T z poziomu schodów, dostępna jest 

winda zewnętrzna. Wejście drzwiami samodzielnie otwieranymi.  

 

Wejście do Oddziału VI z poziomu schodów, dostępna jest  pochylnia z obustronnymi 

poręczami dostosowaną dla osób niepełnosprawnych. Wejście drzwiami samodzielnie 

otwieranymi. 

 

Komunikacja w budynku dostępna korytarzami, schodami, windą dostosowaną dla 

niepełnosprawnych, szerokość korytarzy umożliwia poruszanie się osób na wózkach 

inwalidzkich. Posiada toaletę dostosowaną na potrzeby osób niepełnosprawnych. Miejsce 

parkingowe oznaczone znakiem poziomym. 

 

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób 

słabosłyszących i niewidomych, brak pętli indukcyjnej. Brak informacji prawa wstępu z psem 

asystującym i ewentualnych ograniczeniach, brak informacji o możliwości skorzystania z 

tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 

Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania 
w inny sposób: 

 – w Szpitalu obowiązuje dokument „Plan ewakuacji osób w przypadku pożaru, klęski 

żywiołowej lub podłożenia ładunku wybuchowego” i „ Instrukcja bezpieczeństwa 

pożarowego”, 



- wszystkie oddziały szpitalne mają wyznaczone kierunki ewakuacji i rejony zbiórek, 

ewakuacja dwóch etapach – ewakuacja wewnętrzna do sąsiedniej strefy pożarowej, 

ewakuacja zewnętrzna  na zewnątrz budynku do wyznaczonych miejsc, 

- w trakcie szkoleń zwraca się uwagę na kolejność ewakuacji pacjentów - w pierwszej 

kolejności pacjenci nie poruszający się samodzielnie, w 2 kolejności o ograniczonej  zdolności 

ruchowej, w 3 kolejności pacjenci mogący poruszać się samodzielnie, 

- wszystkie Oddziały zaopatrzone są w nosze, nosze na kółkach, wózki inwalidzkie, 

- w Szpitalu jest formacja OC – drużyna ratownictwa medycznego – sformowana z 

pracowników obsługi, która w czasie ewakuacji wspiera działanie personelu zagrożonych 

oddziałów. 

 


