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KONTAKT DLA OSÓB GŁUCHONIEMYCH
Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r.
Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają prawo
do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się.
KONTAKT Z URZĘDEM (wyłącznie dla osób głuchoniemych lub ich pełnomocników)
W celu zapewnienia osobom uprawnionym możliwości wyboru dogodnej formy kontaktu w Komendzie Powiatowej Policji
w Gostyninie udostępniane są następujące środki wspierające komunikowanie się:
1. poczta elektroniczna: kppgostynin@ra.policja.gov.pl
2. wiadomości SMS:
3. faks:

797 017 451
47 70 532 13

Wysyłając sms-a lub wiadomość za pośrednictwem maila lub faksu proszę podać następujące dane:
imię i nazwisko;
adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość;:
sposób kontaktowania się z osobą uprawnioną (adres poczty elektronicznej, numer faksu, numer telefonu);
wpisz rodzaj sprawy, z jaką zgłasza się osoba uprawniona, lub nazwę wydziału do którego zgłasza sprawę (lub
który prowadzi sprawę już rozpoczętą);
wpisz termin spotkania (zgłoszenie należy przesłać co najmniej na 3 dni robocze przed spotkaniem);
wpisz metodę komunikacji (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób
głuchoniewidomych).
Podstawa prawna - Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U.
z 2011 r. Nr 209 poz. 1243).

Zgłoszenie przesłane w dni wolne od pracy lub po godzinach pracy Komendy będą załatwiane i potwierdzane w
pierwszy dzień roboczy następujący po dniu odebrania maila lub faksu.
Komenda Powiatowa Policji w Gostyninie zapewnia obsługę osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym lub z
nią uzgodnionym. O terminie i miejscu spotkania z właściwym merytorycznie pracownikiem KPP w Gostyninie osoba
zainteresowana zostanie powiadomiona w sposób określony w zgłoszeniu. W przypadku braku możliwości realizacji
świadczenia, zawiadamia się osobę uprawnioną wraz z uzasadnieniem i wyznacza się możliwy termin realizacji
świadczenia lub wskazuje się na inną formę realizacji dostępu do usług.

