……………….., dnia ……………….
Dane kontaktowe Wnioskodawcy:
Imię i nazwisko
……………………………………………….
Numer kontaktowy
………………………………………………..

miejscowość, data

Iwona Solisz
Dyrektor
Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

ul. św. Wojciecha 13
45-023 Opole

WNIOSEK
O ZAPEWNIENIE TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA - PRZEWODNIKA
na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym
i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824)
Termin udzielenia świadczenia (po upływie co najmniej 3 dni roboczych od złożenia
wniosku): …………………………………………………………………………………………………………….
Informacja dotycząca wybranej metody komunikowania się *:
polski język migowy (PJM);
system językowo-migowy (SJM);
sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).
Rodzaj sprawy:
INFORMACJA DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH TRWALE LUB OKRESOWO
TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU SIĘ
Z dniem 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się,
która daje prawo osobom doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się do
skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. Świadczenie 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.). W związku z powyższym osoby, zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić chęć
skorzystania ze świadczenia, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w terminie co najmniej na 5
dni roboczych przed tym zdarzeniem w siedzibie Muzeum.

………………………..……………
/podpis Wnioskodawcy/
* właściwe zaznaczyć

Tekst dodatkowy do zamieszczenia na stronie:

INFORMACJA DLA OSÓB
DOŚWIADCZAJĄCYCH TRWALE LUB OKRESOWO
TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU SIĘ

Z dniem 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach
komunikowania się, która daje prawo osobom doświadczających trwale lub okresowo
trudności w komunikowaniu się do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy
załatwianiu spraw w urzędzie. Świadczenie 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.).
W związku z powyższym osoby, zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić chęć
skorzystania ze świadczenia, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w
terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji
nagłych) poprzez złożenie WNIOSKU O ZAPEWNIENIE TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB
TŁUMACZA - PRZEWODNIKA (wzór do pobrania) w sekretariacie Muzeum Śląska Opolskiego
w Opolu, ul. św. Wojciecha 13, 45-023 Opole, od pon.-pt. w godz. 08:00-15:30 w przypadku
dostarczenia osobiście, pocztą tradycyjną do siedziby Muzeum – adres jak powyżej lub drogą
elektroniczną na skrzynkę e-mail: sekretariat@muzeum.opole.pl (skan wypełnionego
wniosku).

