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Zapewnienie osobom uprawnionym usług tłumacza języka migowego w trakcie wizyty w Wojewódzkim
Urzędzie Pracy w Lublinie

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr
209, poz. 1243)
Wymagane dokumenty
Podstawą do zapewnienia usług tłumacza języka migowego jest przesłanie przez osobę uprawnioną
zgłoszenia do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. Zgłoszenie powinno być przesłane co najmniej
na 3 dni robocze przed planowanym terminem wizyty w urzędzie pocztą elektroniczną na adres e-mail:
sekretariat@wup.lublin.pl lub faksem na numer 81-46-35-305.
Zgłoszenie powinno obejmować następujące informacje:
1.
2.
3.
4.
5.

Imię i nazwisko osoby uprawnionej.
Adres zamieszkania.
Adres e-mail lub numer faksu.
Wybrana metoda komunikowania się (PJM, SJM, SKOGN*).
Informacja na temat sprawy załatwianej w urzędzie przez osobę uprawnioną. W przypadku
sprawy, która jest w toku, należy podać sygnaturę sprawy.
6. Orzeczenie potwierdzające prawo do bezpłatnej usługi (więcej informacji w pozycji opłaty).

Opłaty
Świadczenie usługi tłumacza języka migowego jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą
niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).
Termin załatwienia sprawy
Zgłoszenie powinno być przesłane co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem wizyty w
urzędzie pocztą elektroniczną lub faksem.
Jednostka odpowiedzialna
Wydział Organizacyjno – Administracyjny
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
ul. Obywatelska 4
20-092 Lublin
https://wuplublin.praca.gov.pl/urzad/informacje-dla-niepelnosprawnych
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e-mail: sekretariat@wup.lublin.pl
faks 81-46-35-305
tel. 81-46-35-300
Uwagi
Na stronie BIP Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w zakładce "Rejestry, ewidencje, archiwa Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli" dostępny jest rejestr tłumaczy języka migowego dla województwa
lubelskiego.
* PJM - polski język migowy, SJM - system językowo-migowy, SKOGN – sposób komunikowania się osób
głuchoniewidomych.
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