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Nazwa jednostki

Zakres poradnictwa

OBYWATEL.GOV.PL

OBYWATEL.GOV.PL to dobre
źródło informacji o usługach,
które państwo świadczy dla
obywateli, zbiór usług w jednym
miejscu, opisanych w prosty i
przystępny sposób. Można
korzystać ze wszystkich
umieszczonych tu treści i
materiałów.

RZECZNIK PRAW
OBYWATELSKICH

POLSKI ZWIĄZEK
NIEWIDOMYCH

Adres

Telefon, e-mail, www

Kryteria dostępu

www.obywatel.gov.pl

Rzecznik działa na rzecz osób,
800 676 676
które mogą być pokrzywdzone
Biuro Rzecznika Praw
wadliwymi przepisami albo
Obywatelskich al. biurorzecznika@brpo.gov.pl
sposobem ich stosowania, stara
Solidarności 77 00-090
się przeciwdziałać krzywdzie
Warszawa
wskazując władzom, gdzie warto
www.rpo.gov.pl
zmienić albo udoskonalić prawo.

Polski Związek Niewidomych to
jedyna w Polsce samorządowa
organizacja członkowska
powołana, zarządzana oraz
działająca na rzecz osób
niewidomych i słabowidzących.

Dostępność
(dni i godziny)

Polski Związek
Niewidomych
ul. Konwiktorska 9
00-216 Warszawa
Okręg KujawskoPomorski
ul. Powstańców
Wielkopolskich 33
85-090 Bydgoszcz

każdy, kto uważa, że
państwo naruszyło jego
prawa, że jest nierówno
pn. 10:00-18:00 wt.traktowany z powodu
pt. 8:00-16:00
tego, kim jest, osoba
pozbawiona wolności, żeby
poskarżyć się na nieludzkie
traktowanie

(22) 831 22 71
pzn@pzn.org.pl
www.pzn.org.pl

osoby niewidzące, tracące
wzrok

515 231 030
(52) 341 32 81
www.kujawskopomorski.pzn.org.pl

pn.-pt. 8:00-15:00
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INTEGRACJA

POLSKI ZWIĄZEK
GŁUCHYCH

INTEGRACJĘ tworzą organizacje
pożytku publicznego:
Stowarzyszenie Przyjaciół
Integracji i Fundacja Integracja.
Cel: tworzenie sprzyjających
warunków, dzięki którym osoby z
niepełnosprawnością będą mogły
uczestniczyć w życiu społecznym.

Polski Związek Głuchych jest
organizacją pozarządową
zrzeszającą osoby głuche i
niedosłyszące oraz inne osoby
związane ze środowiskiem osób
głuchych. Celem działania jest
pomoc głuchym i niedosłyszącym
we wszelkich sprawach
życiowych.

Integracja
ul. Andersa 13
00-159 Warszawa

integracja@integracja.org

www.integracja.org

Polski Związek
Głuchych
ul. Białostocka 4
03-741 Warszawa
Koło Terenowe
w Toruniu
ul. Krasińskiego 70
87-100 Toruń

STRAŻ MIEJSKA telefon dla
głuchoniemych

BIURO RZECZNIKA
PRAW KURSANTA

Osoby niepełnosprawne
szukające informacji jakie
przysługują ulgi,
świadczenia oraz zniżki w
komunikacji miejskiej i
transporcie publicznym, a
także jak otrzymać kartę
parkingową.

801 801 015

(22) 831 40 71
biuro@pzg.org.pl
www.pzg.org.pl

pn., śr., czw.
osoby głuche,
8:30-12:30;
niedosłyszące i ich bliscy
pzg.torun@gmail.com
wt. 14:00-19:00;
pt. 8:30-11:30
Godziny otwarcia KLUBU wtorek 14:00-19:00
(56) 655 41 09

723 986 112

Rzecznik Praw Kursanta podejmuje
działania w przypadku naruszenia
zbiorowych interesów kandydatów
na kierowców. W sprawach
indywidualnych, w tym konfliktach
pomiędzy klientami ośrodków
szkolenia, doskonalenia i
egzaminowania, świadczy pomoc
prawną oraz w razie potrzeby
mediację między stronami.

Fundacja SOS
Odpowiedzialne
Szkoły Jazdy
Al. Piastów 15/2
70-33 Szczecin

biuro@fundacjasos.org

www.rzecznikprawkursanta.pl

preferowany
kontakt e-mail

kursanci, OSK

