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Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami
Sąd Okręgowy w Radomiu określa środki służące zapewnianiu dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami oraz swoje obowiązki w tym zakresie zgodnie z ustawą z dnia 19
lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
(Dz.U.2020.1062) oraz przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848).
Podmiot publiczny zapewnia dostępność przez stosowanie uniwersalnego projektowania
nowych rozwiązań lub racjonalnych usprawnień w usuwaniu istniejących barier. Minimalne
wymagania obejmują zapewnienie w instytucjach publicznych:
dostępności architektonicznej – zarówno korytarze, jak i klatki schodowe powinny
być wolne od barier i zapewniać możliwość poruszania się po nich między innymi
osób na wózku, osób korzystających z kul, lasek i innych pomocy ortopedycznych,
osób starszych, a także osób z wózkami dziecięcymi, mających różne problemy z
poruszaniem się (windy, schody, korytarze, ciągi piesze w budynku)
dostępności cyfrowej – została kompleksowo uregulowana w ustawie o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
dostępności informacyjno-komunikacyjnej – zapewnienie informacji na temat tego,
jakie zadania wykonuje dany podmiot w postaci nagrania w polskim języku migowym
dla osób głuchych, informacji w tekście łatwym do czytania (ETR) - m.in dla osób z
niepełnosprawnością intelektualną, czy pliku odczytywalnego maszynowo, dzięki
któremu taką informację może udźwiękowić osoba niewidoma. Dostępność w tym
zakresie to także umożliwienie komunikacji z podmiotem w taki sposób, jaki jest
dogodny dla osoby ze szczególnymi potrzebami np. poprzez SMS czy przy użyciu
usługi tłumaczenia migowego online.

Informacja dla osób głuchych lub słabosłyszących
Sąd Okręgowy w Radomiu realizując zapisy ustawy z dnia 19.07.2019r. o zapewnieniu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o
języku migowym i innych środkach komunikowania się, umożliwia od dnia 01.07.2021r
osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego
online. Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na
wizytę. Z usługi tłumacza j. migowego online można skorzystać w dwojaki sposób:
Poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do siedziby Sądu, gdzie znajduje się

oznakowane stanowisko z dostępem do usługi. Pracownik (za pośrednictwem
komputera z kamerą) połączy się z tłumaczem języka migowego. Tłumacz będzie
pośredniczył w rozmowie między klientem a urzędnikiem. Rozmowa odbywa się w
czasie rzeczywistym.
Z usługi można także skorzystać nie wychodząc z domu. Wystarczy, posiadanie
sprzętu komputerowego (komputer PC, laptop, tablet) wyposażonego w kamerę oraz
podłączenie do Internetu. Usługa dostępna jest po kliknięciu w piktogram
Zakres informacji udzielanych za pośrednictwem tłumacza on-line zgodny jest z treścią
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.06.2019 r. Regulamin urzędowania
sądów powszechnych (Dz.U. 2019.1141).

Jednocześnie informujemy, iż korzystanie z w/w systemu nie zastępuje tłumacza
przysięgłego języka migowego w procesie sądowym.
Tłumacz on-line języka migowego jest dostępny w obydwu lokalizacjach Sądu Okręgowego
w Radomiu, w Czytelni Akt ul. Piłsudskiego 10 pokój 10 oraz w Biurze Obsługi
Interesanta ul. Warszawska 1 pok. 0.020.
Tłumacz on-line języka migowego dostępny jest w poniedziałki od 8:00 do 18:00 oraz od
wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30 z pominięciem dni ustawowo wolnych od
pracy.
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