
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ w Warszawie 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: www.szpitalmadalinskiego.pl 

Status pod względem zgodności 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych 
poniżej: 

 brak tekstu alternatywnego (alt) dla grafiki (które są sukcesywnie uzupełniane), 

 pokaz slajdów na stronie głównej, 

Wyłączenia: 

 mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności. 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności 

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-22 

Metoda przygotowania oświadczenia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z pomoc@szpitalmadalinskiego.pl lub 
dzwoniąc na numer telefonu 22 450 2444. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji 
niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. 

Informacje na temat procedury 

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/ 

Informacje uzupełniające 

Data publikacji strony internetowej: 2012-01-01. 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-02-01. 

Dane teleadresowe podmiotu publicznego: 

Ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 25,  02-544, Warszawa  

Główny numer szpitala: 22 450 22 64 

Faks: 22 450 2492 

E-mail: sekretariat@szpitalmadalinskiego.pl 

Strona internetowa: https://www.szpitalmadalinskiego.pl/ 
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Skróty klawiszowe: 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki: 

 TAB – przejście do kolejnego elementu 

 SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością: 

 podwyższony kontrast  

 możliwość powiększenia wielkości liter na stronie, 

 możliwość podkreślania linków, 

 możliwość przestawienia czcionki na bardziej czytelną. 

Dostępność architektoniczna 

Do budynku Szpitala prowadzą 2 wejścia od strony ul. A. J. Madalińskiego 25. Wejście do Izby Przyjęć umiejscowione 
jest na poziomie „-1” i prowadzą do niego schody, podjazd dla samochodów i karetek oraz platforma dla osób ze 
szczególnymi potrzebami pomiędzy poziomami „0” i „-1”.  

Dojście piesze od Alei Niepodległości, ul. Puławskiej, ul. Kazimierzowskiej. 

Najbliższy przystanek autobusowy: Madalińskiego Szpital 01 (autobus 138) 

Wejście do Przychodni Przyszpitalnej oraz Szpitala umiejscowione jest na poziomie „0” i prowadzą do niego schody, 
platforma z poziomu „-1” oraz podjazd dla samochodów i karetek.   

Drzwi wejściowe do budynku są częściowo dostosowane dla osób niepełnosprawnych:  oszklone, szerokie na 2,36 m, 
nieautomatyczne. 

Przestrzenie komunikacyjne budynków są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze 
na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy). Budynek wielopoziomowy - na każde piętro można dotrzeć 
windami. Windy dla pacjentów posiadają przyciski  z  alfabetem braille'a (brajla) oraz system z informacją głosową o 
piętrze oraz kierunku jazdy windy w języku polskim i angielskim. Na każdym piętrze dostępnym dla pacjentów znajduje 
się toaleta dla niepełnosprawnych z sygnalizacją przyzywową.  
 

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 

Informacje na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, zapewniono w sposób wizualny i głosowy – tablice 
informacyjne, portier. Brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. 

W budynku szpitala część pomieszczeń higieniczno–sanitarnych jest dostosowana dla osób o szczególnych potrzebach.  

Szpital zapewnia obniżane fotele ginekologiczne  w Przychodni Przyszpitalnej, Izbie Przyjęć, Oddziale Ginekologii i 
Ginekologii Onkologicznej i Oddziale Położniczym. 

Istnieje możliwość wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego. 

Osoby ze szczególnymi potrzebami mają zapewnioną możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób 
– komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla pracowników z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji. 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego 

Na miejscu istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego lub tłumacza on-line. Do skorzystania z usług 
tłumacza zdalnego wymagane jest własne urządzenie z kamerą i mikrofonem. Usługa udostępniana jest bezpłatnie. O 
chęci skorzystania z takiej usługi należy wcześniej poinformować Szpital. Tłumacz języka migowego od czasu zgłoszenia 
takiej potrzeby dostępny jest w ciągu 1 dnia roboczego. 

 

Data ostatniej modyfikacji: 2023-03-28 


