
Tydzień z Internetem 2021

USŁUGA WIDEOTŁUMACZA ON-LINE NA 

PRZYKŁADZIE URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO (UMWM)



WIDEOTŁUMACZ W UMWM

Usługa wideo tłumacza w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w 

2021 roku jest realizowana dzięki współpracy z firmą MIGAM R.P.K.S.A



WIDEOTŁUMACZ W UMWM

Firma MIGAM istnieje od 2011 roku. Od 

początku głównym polem do działania był język 

migowy oraz eliminacja bariery w kontaktach z 

Głuchymi. 

MIGAM obsługuje :

• 1145 punktów z darmowym dostępem dla 

Głuchych w całej Polsce,

• 90 firm i urzędów

• Największe firmy w Polsce takiej jak PKO, 

PZU, Samsung czy NC+.



WIDEOTŁUMACZ ON-LINE W UMWM

Wideotłumacz on-line języka migowego  oznacza usługę 

dostępu do zdalnego tłumacza języka migowego posługującego 

się PJM (Polskim Językiem Migowym) i SJM (Systemem 

Językowo-Migowym), który:

 tłumaczy rozmowę w czasie rzeczywistym pomiędzy słyszącym 

pracownikiem a niesłyszącym Klientem, 

 przekazuje niesłyszącemu Klientowi  informacje, które otrzymał 

od słyszącego pracownika.

 Kontakt  tłumacza jest realizowany z pracownikami komórek 

merytorycznych, które są wskazane przez Urząd. 



WIDEOTŁUMACZ ONLINE W UMWM

Usługa wideotłumacza w 

Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Małopolskiego 

jest osadzona na stronie 

internetowej :

www.malopolska.pl

Z usługi wideo tłumacza 

można także skorzystać 

również podczas wizyty w 

Urzędzie.  

http://www.malopolska.pl/


WIDEOTŁUMACZ W UMWM

• Usługa wideo tłumacza w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Małopolskiego umożliwia realizację:

 wideo-połączenia pomiędzy Klientem Zamawiającego łączącym się 

samodzielnie (np. z domu) lub w siedzibie Zamawiającego, z 

wykorzystaniem sprzętu komputerowego Zamawiającego i w asyście 

pracownika Zamawiającego a tłumaczem, 

oraz 

 połączenia telefonicznego pomiędzy pracownikiem a tłumaczem. 



SCHEMAT KORZYSTANIA Z USŁUGI WIDEO 
TŁUMACZA ON-LINE

Połączenie: Klient Głuchy – tłumacz języka migowego – pracownik UMWM –
trójstronna konferencja:

• Klient Głuchy łączy się z tłumaczem języka migowego za pomocą usługi 
udostępnionej na stronie Urzędu,

• Tłumacz języka migowego ustala jaka sprawa interesuje Klienta Głuchego,

• Tłumacz dzwoni do komórki merytorycznej Urzędu wybierając numer z listy 
udostępnionej przez Zamawiającego,

• Pracownik Urzędu przekazuje tłumaczowi języka migowego informacje dotyczące 
sprawy która interesuje Klienta Głuchego,

• Tłumacz przekazuje Klientowi Głuchemu informację w języku migowym, 

• W przypadku gdy lista udostępniona przez Urząd nie zawiera sprawy, która 
interesuje Klienta Głuchego lub tłumacz języka migowego ma wątpliwości, z którą 
komórką merytoryczną Urzędu się połączyć, kontaktuje się on z podanym przez 
Zamawiającego nr infolinii. Pracownik obsługujący infolinię łączy rozmowę z 
właściwą komórką merytoryczną lub podaje nr telefonu do tej komórki.



KIEDY MOŻNA SKORZYSTAĆ Z USŁUGI?

Usługa wideo tłumacza on-line w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Małopolskiego jest realizowana w godzinach pracy 

w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-16.00

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz w dni wolne 

od pracy. 



Dziękuję Państwu za uwagę 


