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Informacje dotyczące sposobów
komunikowania się z Wojewódzkim
Urzędem Pracy w Zielonej Górze dla osób
uprawnionych (głuchych i
głuchoniewidomych)
Iwona Wierzbicka Data publikacji: 17.03.2015
W związku z wejściem w życie ustawy o języku migowym i innych środkach
komunikowania się, Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, że z naszą
jednostką można kontaktować się za pomocą:
•
•
•
•

fax-u nr 68 327 01 11,
poczty elektronicznej wup@wup.zgora.pl
strony internetowej www.wup.zgora.pl, wupzielonagora.praca.gov.pl
Elektronicznego Urzędu Podawczego
http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_OpisUslugi/searchEngine=true&opisId=3091&
NoTheme=false&kartaId=24172?pE2SHHlWords=urz%C4%85d+zielonej+wojew
%C3%B3dzkiego+urz%C4%99du+urz%C4%99dy+g%C3%B3rze+urz
%C4%99dzie+urz%C4%99dem+pracy+wojew%C3%B3dzki

Osobą do kontaktu w WUP w Zielonej Górze w ww. zakresie jest Iwona Wierzbicka
e-mail: i.wierzbicka@wup.zgora.pl
W kontakcie z urzędem osoba uprawniona (głucha lub głuchoniewidoma) będzie miała
prawo do pośrednictwa:
• tłumacza PJM - polskiego języka migowego;
• tłumacza SJM - systemu językowo-migowego;
• tłumacza SKOGN - systemu komunikowania się osób głuchoniewidomych.
Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza, trzeba powiadomić o tym urząd (np. poprzez
e-mail, faks) co najmniej na 3 dni robocze przed dniem, w którym planuje się załatwiać
sprawę w urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Zgłoszenie odbywa się na „ wniosek o świadczenie usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN",
który jest do pobrania na stronie internetowej www.wup.zgora.pl,
wupzielonagora.praca.gov.pl
Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w
rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych.
Kwestiami dotyczącymi Osób Niepełnosprawnych zajmuje się w MPiPS:
http://wupzielonagora.praca.gov.pl/urzad/informacje-dla-niepelnosprawnych/?p_auth=rnJ8xbe1&p_p_id=101_INSTANCE_Eipslf2LKHBX&p... 1/2
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Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
ul. Nowogrodzka 11,
00- 513 Warszawa
Telefony (022) 529 06 00
(022) 529 06 01
Fax (022) 529 06 02
Adres korespondencyjny
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych przyjmuje interesantów
w ramach Dnia Otwartego w każdy drugi wtorek
miesiąca w godzinach 14 - 16.
Zapisy telefoniczne przyjmowane są pod numerami telefonów:
022 529 06 10, 022 529 06 09, 022 529 06 49
Osoby posługujące się językiem migowym mogą wysłać swoje zgłoszenie na adres
poczty elektronicznej: sekretariat.bon@mpips.gov.pl przynajmniej jeden dzień przed
planowaną wizytą.
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej:
http://www.niepelnosprawni.gov.pl
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