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Informacje i ułatwienia dla osób głuchych i
słabosłyszących

Aby zobaczyć odtwrzać włącz
JavaScript

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku realizując zapisy ustawy z
dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz
ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się,
umożliwia 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:
1. 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 j. migowego. Tłumacz będzie
pośredniczył w rozmowie między klientem a urzędnikiem. Rozmowa odbywa się w
czasie rzeczywistym.
2. 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 poniższy 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.

Opis sytuacyjny budynku sądu
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Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku mieści się w Świdniku przy
ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18. Położenie budynku przedstawione jest na
poniższej ilustracji. Ponadto na głównej stronie internetowej sądu dostępna jest
interaktywna mapa.
Kto kieruje sądem?

Sądem kieruje:
• Prezes Sądu
• Dyrektor Sądu
Kto pracuje w Sądzie?
W sądzie pracują:
• Sędziowie
• Asesorzy sądowi
• Referendarze
• Asystenci sędziów
• Kuratorzy zawodowi
• Urzędnicy
• Inni pracownicy
Czym zajmuje się Sąd jako instytucja?
Sąd to niezawisły organ państwowy, którego celem i zadaniem jest sprawowanie
wymiaru sprawiedliwości. Przed sądem ma miejsce realizacja zagwarantowanych
przez prawo uprawnień i obowiązków.

Wejście do Sądu

Wejście do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku znajduje się z
lewej strony budynku po schodach z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

Wejście z psem asystującym oraz psem przewodnikiem
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. O możliwości wejścia
na salę rozpraw decyduje sąd.
Na parterze znajdują się pomieszczenia:
• Biura Podawcze
• Biura Obsługi Interesantów
• Czytelnia Akt
• Szatnia
Gdzie można przeczytać akta sądowe?
Czytelnia akt sadowych znajduje się na parterze przy wejściu po prawej stronie
W sądzie znajdują się:

• System wspomagający słyszenie dla osób niedosłyszących (dostępny w Biurze Obsługi
Interesantów)
• Usługa tłumacza języka migowego online dla osób niesłyszących oraz niedosłyszących
(dostępna w Biurze Obsługi Interesantów)

• Poziome oznaczenia dla niewidomych w głównym holu (dotykowe ścieżki
naprowadzające)

• Mapa tyﬂograﬁczna dla niewidomych i słabowidzących (na parterze, w głównym holu, po
prawej stronie, pod schodami)

• Elektroniczne tablice ogłoszeń (na parterze, w głównym holu, na ścianie, po lewej stronie)

Windy

W budynku sądu znajdują się dwie windy na lewo od głównego wejścia. Windami można się
dostać na pierwsze piętro gdzie znajdują się sale rozpraw, Kasa oraz Sekretariat Prezesa.
Są one przyjazne dla osób niepełnosprawnych.

Łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych
W budynku sądu znajduje się łazienka dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana na
parterze, na końcu holu po lewej stronie

Jak skontaktować się z Sądem Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z
siedzibą w Świdniku?
Aby załatwić sprawy w Sądzie osoby z niepełnosprawnościami mogą:
• napisać pismo i przynieść do Biura Podawczego, w którym można zostawić pisma i
inne dokumenty
• osoby niesłyszące i słabosłyszące mogą skorzystać z usługi tłumacza języka
migowego online w Biurze Obsługi Interesantów
• wysłać pismo na adres:
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18
21-040 Świdnik
• napisać wiadomość i wysłać na adres e-mailowy

boi@lublin-wschod.sr.gov.pl
• zadzwonić pod numer Biura Obsługi Interesantów
81 464 87 22
• przyjść do Sądu i spotkać się z pracownikiem Biura Obsługi Interesantów:
- w poniedziałek od godziny 8:00 do godziny 18:00
- od wtorku do piątku od godziny 8:00 do godziny 15:30
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