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Co chcę załatwić? skorzystać z usługi tłumacza PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo-migowego) i 
SKOGN (sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych) 

Kogo dotyczy? 
zgodnie z art.2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania 
się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w 
komunikowaniu się, zwanych dalej: „osobami uprawnionymi” 

Co przygotować? nie dotyczy 

Jakie dokumenty 
muszę wypełnić? 

wypełnij formularz zgłoszeniowy dołączony do Karty Usługi - Tłumacz PJM, SJM i SKOGN (załącznik nr 
1). 

Jak wypełnić 
dokumenty? 

wypełnij   formularz   zgłoszeniowy   zgodnie   z   wzorem   wypełnienia   formularza   zgłoszeniowego 
dołączonego do Karty Usługi - Tłumacz PJM, SJM i SKOGN (załącznik nr 2). 

Ile muszę zapłacić? usługa tłumacza PJM, SJM i SKOGN dla osób uprawnionych jest bezpłatna 

Kiedy złożyć 
dokumenty? 

osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z ww. usługi co najmniej na 3 dni robocze 
przed terminem planowanej rozmowy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Gdzie załatwię 
sprawę? 

- formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: skargi.wnioski@mswia.gov.pl lub faksem na 
numer: (22) 60 153-23 
- osoby uprawnione odbywają rozmowy z udziałem tłumacza w Punkcie Obsługi Klienta Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, który znajduje się na I p. budynku przy ul. Rakowieckiej 2A w 
Wydziale Skarg,  Wniosków i Petycji Biura Ministra MSWiA, w godzinach pracy Punktu Obsługi 
Klienta Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: 
w poniedziałki -> 8:15-17:30 oraz we wtorki, środy, czwartki i piątki -> 8:15-16:15 

Co zrobi urząd? 
urząd sprowadzi, w wyznaczonym dniu, tłumacza oraz zapewni miejsce do przeprowadzenia rozmowy z 
osobą uprawnioną 

Jaki jest czas 
realizacji? 

3 dni robocze od momentu otrzymania zgłoszenia lub, w przypadku braku możliwości realizacji usługi, 
osoba uprawniona informowana jest o wyznaczeniu innego terminu umożliwiającego realizację usługi 
W sytuacjach nagłych urząd wyznaczy termin spotkania bez zbędnej zwłoki. 

Jak się odwołać? nie dotyczy 

Informacje 
dodatkowe 

- dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w rozmowie z Punktem Obsługi Klienta 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - numer telefonu: (22) 60 143-66 
- o dodatkowe informacje można także zwrócić się pisemnie np. za pośrednictwem faksu: (22) 60 153- 
23 lub poczty elektronicznej e-mail: skargi.wnioski@mswia.gov.pl 
- osoba zgłaszająca się na rozmowę w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji powinna 
przynieść dokumenty, które byłyby pozostawione jako załączniki do sprawy 
-  

Podstawa prawna ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 
209, poz. 1243 z późn. zm.) 
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*Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa 
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	- osoby uprawnione odbywają rozmowy z udziałem tłumacza w Punkcie Obsługi Klienta Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, który znajduje się na I p. budynku przy ul. Rakowieckiej 2A w Wydziale Skarg, Wniosków i Petycji Biura Ministra MSWiA, w godzinach pracy Punktu Obsługi Klienta Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:



