
………………………., dnia .................  

                                                                                                                     miejscowość                          data 

                                   

........................................................................  

     imię i nazwisko  

       Wnioskodawcy/Przedstawiciela Ustawowego  

....................................................................... 

       adres do korespondencji 

.......................................................................  

      telefon kontaktowy/adres e-mail  

 

 

Sąd Rejonowy w Gdyni 

plac Konstytucji 5 

81-354 Gdynia 

 

 

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), jako*: 

• osoba ze szczególnymi potrzebami1, 

• przedstawiciel osoby ze szczególnymi potrzebami (proszę podać imię i nazwisko 

osoby ze szczególnymi potrzebami)  

wnoszę o zapewnienie dostępności w zakresie*: 

• dostępności architektonicznej,  

• dostępności informacyjno-komunikacyjnej.  

 

Wskazuję barierę utrudniającą lub uniemożliwiającą zapewnienie dostępności w obszarze 

architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym (proszę wskazać i opisać barierę 

wraz z podaniem jej lokalizacji): 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

                                                           
1 Osoba, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć 

dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie 

równości z innymi osobami. 

 
* właściwe podkreślić  



Podaję preferowany sposobu zapewnienia dostępności: 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

 

Wskazuję preferowany sposób odpowiedzi na wniosek*:  

1. Kontakt telefoniczny  

2. Korespondencja pocztowa  

3. Korespondencja elektroniczna (e-mail)  

4. Odbiór osobisty 

 

 

 

.............................................. 

           (podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 

 

* właściwe podkreślić  

 

Pouczenie: 
1. Zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak 
niż  w terminie 14 dni od daty jego złożenia. 
2. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe w terminie, o którym mowa w pkt. 1, Sąd Rejonowy w Gdyni 
niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia 
dostępności (jednak nie dłuższy niż 2 miesiące od złożenia wniosku o zapewnienie dostępności). 
3. W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności w zakresie 
określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze 
względów technicznych lub prawnych, Sąd Rejonowy w Gdyni niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku 
możliwości, co nie zwalnia Sadu Rejonowego  z obowiązku zapewnienia dostępu alternatywnego, o którym mowa 
w art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U z 
2020 r., poz. 1062). 
4. W zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 3, Sąd Rejonowy w Gdyni uzasadnia swoje stanowisko, 
w szczególności wskazuje okoliczności uniemożliwiające zapewnienie dostępności w zakresie określonym we 
wniosku o zapewnienie dostępności. 
5. Skarga na brak dostępności - art. 32 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami (Dz.U z 2020 r., poz. 1062). 
 

 

 

 

 

 

 



Klauzula Informacyjna dla osób składających wniosek o zapewnienie 

dostępności architektonicznej lub informacyjno–komunikacyjnej 

 

Zgodnie z art. 13 i 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Sądu Rejonowego w Gdyni, z 

którym kontaktować się można korespondencyjnie pod adresem Sąd Rejonowy w 

Gdyni Pl. Konstytucji 5, 81-354 Gdynia lub adresem e-mail: 

administracja@gdynia.sr.gov.pl 

 

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem do korespondencji: 

Sąd Rejonowy w Gdyni pl. Konstytucji 5, 81-354 Gdynia, lub adresem e-mail: 

iodo@gdynia.sr.gov.pl  

 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia złożonego żądania 

zapewnienia dostępności, zawartego we wniosku o zapewnienie dostępności na 

podstawie art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami,  

 

 

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa, 

 

5. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych mają Państwo 

prawo dostępu do treści swoich danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do 

przenoszenia danych. Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że 

przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 

osobowych,  

 

 

6. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na 

podstawie odrębnych przepisów (kontrahentom Sądu w zakresie podpisanych umów w 

zakresie obsługi i serwisu systemów biurowości elektronicznej, organom publicznym, które mogą 

otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub 

systemem prawnym Polski, nie są jednak uznawane za odbiorców, tj. Policja, Prokuratura – w 

przypadku ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub jeżeli została złożona skarga na brak 

dostępności do Prezesa Zarządu PFRON), 

 

 

7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej,  

 

8. Podanie przez Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących 

regulacji prawnych, przy czym konsekwencją odmowy podania danych osobowych 

będzie brak możliwości realizacji skargi/wniosku, 

 

9. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

 

 

mailto:administracja@gdynia.sr.gov.pl
mailto:iodo@gdynia.sr.gov.pl

