
 

UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY  

im. L. Zamenhofa w Białymstoku 
 

Załącznik 2 do Procedury dotycząca zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej  

i komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami, obowiązująca w UDSK w Białymstoku. 

       

……………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………    Miejsce i data 

imię i nazwisko Wnioskodawcy       

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Dane kontaktowe 

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny  

imienia Ludwika Zamenhofa w Białymstoku 

ul. Waszyngtona 17 

15-274 Białystok 

 

Wniosek o zapewnienie dostępności 

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

potrzebami (Dz.U z 2020 r., poz.1062 ze zm.), jako: 

 osoba za szczególnymi potrzebami 

 przedstawiciel ustawowy osoby ze szczególnymi potrzebami 

wnoszę o zapewnienie dostępności w zakresie: 

 dostępności architektonicznej 

 dostępności informacyjno-komunikacyjnej 

 dostępności cyfrowej 

Bariera utrudniającą lub uniemożliwiająca dostępność to (prosimy o podanie uzasadnienia): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Jednocześnie wskazuję preferowany sposób zapewnienia dostępności: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………...

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



 

UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY  

im. L. Zamenhofa w Białymstoku 
 

Wskazany sposób komunikowania się z wnioskodawcą: 

 telefonicznie:  …………………………………………….…………… 

 adres pocztowy:  …………………………………………….…………… 

 adres e-mail:  …………………………………………….…………… 

 inna forma kontaktu (jaka?):  …………………………………… 

 

Informacja: 

Termin rozpatrzenia sprawy: 

1) Realizacja wniosku w zakresie bariery architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej na 

mocy art. 31 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 

następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia 

wniosku o zapewnienie dostępności. W przypadku bariery cyfrowej nie później niż w terminie 

7 dni od dnia złożenia wniosku, na podstawie art. 18 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. 

o dostępności cyfrowej. 

2) Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie bariery architektonicznej i informacyjno-

komunikacyjnej określonej we wniosku nie jest możliwe w terminie 14 dni, a w przypadku 

bariery cyfrowej nie jest możliwe w terminie 7 dni, UDSK w Białymstoku niezwłocznie 

powiadamia o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, 

dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. 

3) W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności 

jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub 

prawnych, Szpital Zachodni niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości 

zapewnienia dostępności i wskazuje rozwiązanie alternatywne. 

 

 

 

…………………………………………………………………………  

         Data i podpis 
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