LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA
CZĘŚĆ I: lista wg art. 8a ust 1 pkt 1:
NAZWA
JEDNOST
KI

ZAKRES
PORADNICTWA

ADRES

TELEFON
odpłatność
połączeń

DOSTĘPNOŚĆ
dni i godziny

WWW
e-mail

KRYTERIA DOSTĘPU

RODZINNE
1.

Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie

Udzielanie informacji:
--o prawach i uprawnieniach
osób niepełnosprawnych,
- o dofinansowaniu ze środków
PFRON uczestnictwa osób
niepełnosprawnych
i opiekunów w turnusie
rehabilitacyjnym,
- o dofinansowaniu sportu,
kultury, rekreacji i turystyki
osób niepełnosprawnych
- o dofinansowaniu
zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki
pomocnicze,
- o dofinansowaniu likwidacji
barier architektonicznych, w
komunikowaniu się
i technicznych,
- o dofinansowanie kosztów
tworzenia i działania
warsztatów terapii zajęciowej.

Aleksandrów Kujawski,
ul. Sikorskiego 3

54 282 61-54

7.30 – 15.30
Dni robocze

pcpr.sekretariat@
aleksandrow.pl

Mieszkańcy Powiatu
Aleksandrowskiego

www.pcpraleksandrow.rbip.
mojregion.info

Poradnictwo rodzinne
specjalistyczne
………………..……………

2.

Poradnia
Psychologic
zoPedagogicz
na

I. W zakresie profilaktyki :
1.
Wczesną
psychologiczną.

diagnozę

2.
Wczesną
logopedyczną.

diagnozę

3.
Wczesną
diagnozę
psychologiczno - pedagogiczną
uczniów klas „0” z ryzyka
dysleksji rozwojowej.
4.Diagnozę gotowości szkolnej.
5. Indywidualne konsultacje
i porady udzielane w w/w
zakresach
rodzicom
i nauczycielom.
II. W zakresie diagnozy:
Specjalistyczne
badania
psychologiczne,pedagogiczne i
logopedyczne
w
zakresie
indywidualnej diagnozy:

o
o
o
o
o

dzieci z trudnościami
emocjonalnymi,
dzieci z trudnościami
wychowawczymi,
dzieci z trudnościami
dydaktycznymi,
dzieci zdolnych,
dzieci ze specyficznymi
trudnościami w pisaniu

Aleksandrów Kujawski,
ul. Sikorskiego 3

54-282-55-55

7.30 – 15.30

pppc.sekretariat
@aleksandrow.pl

Dni robocze
www. pppc.idsl.pl

o
o
o

o

o

o
o

i czytaniu, uczeniu się
matematyki,
dzieci
z
opóźnionym
rozwojem mowy,
dzieci z wadami wymowy,
młodzieży
szkół
gimnazjalnych
i
ponadgimnazjalnych,
niezdecydowanej
w
wyborze
dalszego
kierunku
kształcenia
i zawodu lub mającej
ograniczenia zdrowotne w
tym zakresie,
uczniów kwalifikowanych
do
różnych
form
orzecznictwa(przy
czym
dzieci niewidome i słabo
widzące,
niesłyszące
i słabo słyszących oraz
dzieci
z
autyzmem
diagnozowane
są
i wydawane są dla nich
orzeczenia przez zespoły
działające
w
Poradni
Psychologiczno
–
Pedagogicznej
we
Włocławku
wskazanej
przez
Kujawsko
Pomorskiego
Kuratora
Oświaty, za zgodą organu
prowadzącego),
dzieci
z
różnymi
niepełnosprawnościami,
oprócz
wymienionych
powyżej,
przesiewowe
badania
słuchu i mowy,
oraz inne.

UWAGA: Po badaniach – na
wniosek
rodzica/opiekuna
prawnego lub pełnoletniego
ucznia
wydaje
się
opinie/informacje o wynikach
badań. Dzieci są diagnozowane
wg kolejności zgłoszeń.
III Terapia dzieci i rodzin

3.
……………………………..…

……………………………..…

…………………………….

…………………………
…..…

PSYCHOLOGICZNE
4.

5.

6.

Poradnia
Psychologic
znoPedagogiczn
aw
Aleksandro
wie Kuj.
Poradnia
Zdrowia
Psychiczneg
o
Oddział
Psychiatrycz
ny Powiatowy
Szpital w
Aleksandro
wie

Jak w punkcie 2.

Aleksandrów Kujawski,
ul. Sikorskiego 3

7.30 – 15.30

54-282-55-55

Psychiatria

Leczenie pacjentów ze
schorzeniami
psychiatrycznymi:
schizofrenia paranoidalna,

Słowackiego 20 a
87-100 Aleksandrów
Kujawski
woj. kujawsko-pomorskie

542825656

Słowackiego 18, 87-700,
Aleksandrów Kujawski

tel. (0-54) 282 80 34

pppc.sekretariat
@aleksandrow.pl

Dni robocze

www. pppc.idsl.pl
………………………..…
…

Po umówieniu
terminu wizyty

e-mail:
amed.tor@o2.pl

Szczegółowych
informacji w
zakresie korzystania
z porad
realizowanych w
przedmiotowej
komórce
organizacyjnej

www.szpitalaleksandrow.inter
netdsl.pl/oddz_ps
ychiatryczny.php

………………..……………

……………………………..

Kujawskim

katatoniczna,

szpitala, udzielają
pracownicy
rejestracji poradni
specjalistycznych
(tel. 54 282 80 31).

zaburzenia depresyjne
nawracające,
epizod depresyjny,
otępienie typu Alzheimera,
uporczywe zaburzenia nastroju,
zaburzenia schizoafektywne.

7.

Centrum
wsparcia dla
osób w
stanie
kryzysu
psychiczneg
o
(zlecenie
NFZ)

Kryzysy psychiczne,
stany depresyjne, myśli
samobójcze

Fundacja ITAKA
skr. pocztowa 127
00-958 Warszawa 66.

24 godz. przez
7 dni w tygodniu

www.liniawsparci
a.pl

Dla osób będących w kryzysie
psychicznym

porady@liniawsp
arcia.pl

……………………….………

……………………………..…

………………………….…….

……………………..………

………………………..…
…

……………………………..…

……………………………..…

…………………………….

…………………………
…..…

………………..……………

POMOC SPOŁECZNA
9.

Powiatowe
Centrum
Pomocy

Powiatowe Centrum realizuje
zadania z zakresu pomocy
społecznej na podstawie

Aleksandrów Kujawski,
ul. Sikorskiego 3

54 282 61-54

7.30 – 15.30

pcpr.sekretariat@
aleksandrow.pl

………………..……………

Rodzinie

ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej (tekst
jednolity Dz.U.z dnia 29
czerwca 2016r., poz.960).
Centrum realizuje również
zadania z zakresu pieczy
zastępczej na podst. ustawy z
dnia 09 czerwca 2011r. o
wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (tekst
jednolity Dz.U. z dnia 26
kwietnia 2016r., poz.575) oraz
ustawy z dnia 27 sierpnia
1997r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. Nr
127, poz. 721 z późn. zm.).

Dni robocze

………………………….…….
10

11

Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w
Aleksandro
wie
Kujawskim

Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Bądkowie

Dyżury poradnicze dla osób
bezdomnych
Zadania z zakresu pomocy
społecznej

ul. Słowackiego 12 / 1
87-700 Aleksandrów
Kujawski

tel. 54/282-20-59 wew.
39 lub 40

www.pcpraleksandrow.rbip.
mojregion.info

………………………..…
…
poniedziałek - 7:30
– 15:30
wtorek – 7:30 –
17:00
środa – 7:30 –
15:30
czwartek – 7:30 –
15:30
piątek – 7:30 –
14:00

………………..……………
e-mail.
gopssl@poczta.on
et.pl

gopsbadkowo@p
oczta.onet.pl
ul. Włocławska 82
87-704 Bądkowo

poniedziałek –
piątek 7:30 - 15:30
542724100

………………………..……..

12

Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w
Ciechocinku
Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Konecku

ul. Kopernika 14
87-720 Ciechocinek

Koneck 30
87-702 Koneck

mops@ciechocine
k.pl

tel. (54) 416-10-17
lub (54) 416-10-18

poniedziałek –
piątek 730 - 1530
00
(świetlica – 10 00
18 )

542722002

poniedziałek –
piątek 7:30 - 15:30

gopskoneck@pro.
onet.pl

542838031

13

Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Nieszawie

ul. 3-go Maja 2
87-730 Nieszawa

poniedziałek - 730 1530

mops_nieszawa@
wp.pl

00
wtorek - 730 - 17

środa - 730 - 1530
czwartek - 730 1530
00
piątek - 730 - 14

14

Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Raciążku

ul. Rynkowa 6 A
87-721 Raciążek

tel. 54-283-18-25

poniedziałek –
piątek 730 - 1530

gopsraciazek@pr
o.onet.pl

15

16

17

Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Wagańcu

ul. Dworcowa 7
87-731 Waganiec

Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Zakrzewie

ul. Leśna 1 / 11
87-707 Zakrzewo

Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w
Aleksandro
wie
Kujawskim

54 283 09 45

poniedziałek –
piątek 7:30 - 15:30
waganiec@interia
.pl

87-700 Aleksandrów
Kujawski, ul. Słowackiego
12

(54) 2720936

poniedziałek - 7:30
– 15:30
00
wtorek – 7:30 - 17
środa - 730 - 1530
czwartek - 730 1530
00
piątek - 730 - 14

gops120@wp.pl

054 282 61 49

mopalk@poczta.o
net.pl

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ
1

2

Gminna
Komisja
Rozwiązywa
nia
Problemów
Alkoholowy
ch w:
……(Miejsco
wość 1)
……(Miejsco
wość 2)
……(Miejsco
wość 3 itd.)
NZOZ AMed
Poradnia
Leczenia
Uzależnień

Informacje i kontakt w MOPS i
GOPS w gminach

poradnia terapii uzależnienia
od alkoholu i
współuzależnienia/leczenia
uzależnień

……………………………..…

………………………….…….

ul. Słowackiego 20a
87-700 Aleksandrów
Kujawski

54 282 56 56

……………………..………

………………………..…
…

………………………..……..

……………………..………

………………………..…
…

………………..……………

………………………..…
…

………………..……………

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DO MOWEJ
3

Zespół
Interdyscypl
inarny ds.
przeciwdział
ania
przemocy w
rodzinie w
gminie:
……(Miejsco

Informacja w GOPS i MOPS

……………………………..…

………………………….…….

……………………..………

wość 1)
……(Miejsco
wość 2)
……(Miejsco
wość 3 itd.)
4

Lokalne
placówki,
które
udzielają
pomocy
ofiarom
przemocy w
rodzinie

Komenda Powiatowa Policji
w Aleksandrowie Kuj.
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie Aleksandrowie
Kujawskim

Aleksandrów Kujawski
ul. Wojska Polskiego 15

ul.Wojska
Sikorskiego
3
ul.
Polskiego
15

54/231-82-05

54/231
54/282-61-54
-82-05
515-542-555
509-379-876

……………………..………

naczelnik.wkr@al
eksandrow.kujaw
skopomorskie.policja.
naczelnik.wkr@aleksandrow.kujawsko
gov.pl
-pomorskie.policja.gov.pl
pcpr_aleks@wp.p
l

MOPS i GOPS w
poszczególnych gminach
800 120 226 (linia
bezpłatna przy
połączeniu z telefonów
stacjonarnych,

Policyjny Telefon Zaufania

Sąd Rejonowy
w Aleksandrowie Kujawskim

………………..……………

czynny codziennie
w godzinach od
9.30 do 15.30, od
godz. 15.30 do 9.30
włączony jest
automat).

ul. Narutowicza 54/282 24
mail@aleksandrowkuj.sr.gov.pl
16
24

mail@aleksandro
wkuj.sr.gov.pl

ul. Narutowicza 16

54/282 24 24

……………………….………

……………………………..…

………………………….…….

……………………..………

………………………..…
…

………………..……………

- wsparcie
- pomoc psychologiczna,
- informacja o najbliższym

Państwowa Agencja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

800 120 002

pn. – sob.
godz. 08.00–22.00
ndz. i święta

www.niebieskalini
a.info

Dla osób doświadczających
przemocy domowej

……………………….………
5

6

Specjalistycz
ny Ośrodek
Wsparcia
Ofiar
Przemocy w
Rodzinie
Ogólnopolsk
iePogotowie
dla Ofiar

Bezpłatna infolinia

Przemocy w
Rodzinie „
Niebieska
linia”

miejscu pomocy w problemach
przemocy domowej

Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa

godz. 08.00–16.00

biuro@niebieskali
nia

INTERWENCJA KRYZYSOWA
1

2

3

Gminny
Zespół
Zarządzania
Kryzysoweg
o
……(Miejsco
wość 1)
……(Miejsco
wość 2)
……(Miejsco
wość 3 itd.)
Ośrodek
Interwencji
Kryzysowej
Centralne
Zarządzanie
Kryzysowe

……………………….………

……………………………..…

………………………….…….

……………………..………

………………………..…
…

………………..……………

……………………….………

……………………………..…

………………………….…….

……………………..………

………………………..…
…

………………..……………

Monitorowanie
bezpieczeństwa

Rządowe Centrum
Bezpieczeństwa
Rakowiecka 2A
00-993 Warszawa

Całodobowy dyżur:
(22) 361 69 00
(22) 785 700 177
e-mail:
dyzurny@rcb.gov.p

24 godziny na dobę
przez 7 dni w
tygodniu

http://rcb.gov.pl/
zarzadzaniekryzysowe/

Świadek zagrożenia
kryzysowego
Osoba poszukująca informacji
na temat
zarządzania kryzysowego

poczta@rcb.gov.p
l

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH
4

Powiatowy
Urząd Pracy
w
Aleksandro
wie Kuj

Rejestracja bezrobotnych;
Poradnictwo dla bezrobotnych;
Poszukiwanie pracy i
pośrednictwo;
Formy wsparcia;
Podnoszenie kwalifikacji;
Świadczenia pieniężne;

Przemysłowa 1, 87-700
Aleksandrów Kujawski
……………………………..…

54 282 46 96
………………………….…….

toal@praca.gov.pl
od poniedziałku do
piątku - w
godzinach 7:30 –
15:30

………………..……………
http://www.aleks
androwkujawski.p
raca.gov.pl/

Pośrednictwo dla
cudzoziemców;
Pośrednictwo w poszukiwaniu
pracy i rekrutacja dla
niepełnosprawnych;
Pomoc psychologiczna dla
bezrobotnych;
Inne działania na rynku pracy;
Działania na rzecz
pracodawców i prowadzących
działalność gospodarczą.
5

Wojewódzki
Urząd Pracy
w Toruniu

J.w.

ul. Szosa Chełmińska 30/32
(pokój nr 102, parter)
87-100 Toruń
Oddział WUP
we Włocławku
ul. Bulwary 5b
87-800 Włocławek
Oddział WUP
w Bydgoszczy
ul. Paderewskiego 26
85-075 Bydgoszcz
Centrum Informacji i
Planowania Kariery
Zawodowej w Toruniu
ul. Szosa Chełmińska
30/32, piętro II
87-100 Toruń

6

NP. Klub
Pracy

7

Infolinia
Urzędów
Pracy Zielona
Infolinia

Pod tym numerem udzielane są
informacje o usługach urzędów
pracy.

Urząd Pracy.
Ciepła 20 .
15-472 Białystok.

56 669 39 00

30

30

pn – pt: 7 – 15

54 411 21 40, +48 54
411 21 10

………………..……………

oddzial.wloclawek
@wup.torun.pl

+48 52 339 95 36, +48
52 339 95 37

oddzial.bydgoszcz
@wup.torun.pl

+48 56 669 39 29, +48
56 669 39 25

19 524
(z Polski)
+48 22 19524
(z zagranicy)
Koszt zgodnie z taryfą
operatora.

wup@wup.torun.
pl

ciipkz@wup.torun
.pl

pn.- pt.
godz. 08.00-18.00

www.zielonalinia.
gov.pl
biuro@zielonalini
a.gov.pl

Mogą korzystać:
- zarejestrowani
-poszukujący pracy
- pracodawcy

DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM
1

Ośrodek Pomocy
Pokrzywdzonym
Przestępstwem
Stowarzyszenia ….

Wsparcie informacyjne,
psychologiczne,
prawne i finansowe

ADRES NAJBLIŻSZEGO
OŚRODKA
WYŁONIONEGO NA
LATA 2019 -2012
prosimy sprawdzić na
witrynie internetowej
lub w Departamencie
Funduszu
Sprawiedliwości
Ministerstwo
Sprawiedliwości

pn.- pt.
godz.08.15-16.15

www.pokrzywdzeni.gov.pl
funduszsprawiedliwosci@m
s.gov.pl

Osoby pokrzywdzone
przestępstwem i ich
osoby bliskie

PRAWO KONSUMENCKIE
2

3

Powiatowy Rzecznik
Praw Konsumentów
W Aleksandrowie Kuj.

Urząd Ochrony
Konkurencji i
Konsumentów

Ochrona praw
konsumenta
(określonego w art.
22`Kodeksu
Cywilnego)z terenu
Powiatu
Aleksandrowskiego
Ochrona praw
konsumenckich

ul. Słowackiego 8

54 282 79 00 w.215

Pon.-czw.
Godz. 7.30-10.30

………………………..……

………………..……………

UOKiK
Pl. Powstańców
Warszawy 1
00-950 Warszawa

Infolinia konsumencka
(prowadzona przez
Federację
Konsumentów)
801 440 220
22 290 89 16
Koszt połączenia
zgodnie z taryfą
operatora

pn.- pt.
godz. 08.00-18.00

https://www.uokik.gov.pl/

Prawo konsumenckie

porady@dlakonsumentow.
pl

PRAWA PACJENTA
1

Narodowy Fundusz
Zdrowia - Oddział
Kujawsko - Pomorski

Kujawsko-Pomorski
Oddział Wojewódzki
NFZ działa na mocy
Ustawy o
świadczeniach
zdrowotnych
finansowanych ze
środków publicznych
(Dz.U. z 2015 r. poz.
581 z późn. zm.).
Zawierane z
placówkami służby
zdrowia kontrakty mają
na celu jak najlepsze
zaspokojenie wszystkich
potrzeb zdrowotnych
mieszkańców.
Narodowy Fundusz
Zdrowia w celu
zapewnienia
ubezpieczonym
świadczeń gromadzi
środki finansowe,
zarządza nimi oraz
zawiera umowy ze
świadczeniodawcami
Zawarcie umów jest
poprzedzone
konkursem ofert celem
określenia możliwie
najlepszego pakietu
świadczeń dla
ubezpieczonych. Zakres
świadczeń
kontraktowanych przez
Oddział możecie

Szosa Chełmińska 30,
87-100 Toruń

56 65-82-600
56 65-82-605

dni robocze
(poniedziałekpiątek) w godz. 8.00
– 16.00

torun@nfz-bydgoszcz.pl

800 - 190 - 590
Telefoniczna
Informacja Pacjenta od 8. 00 do 16. 00

Państwo sprawdzić w
dziale dla
Świadczeniodawców
pod hasłem:
Kontraktowanie.
Ubezpieczenie
dobrowolne, wnioski na
leczenie sanatoryjne,
transport daleki;
Zaopatrzenie w wyroby
medyczne i środki
pomocnicze;
wydawanie
europejskich kart
ubezpieczenia
zdrowotnego (EKUZ) i
certyfikatów
tymczasowo
zastępujących EKUZ;
Rejestracja i wydawanie
formularzy serii E100
oraz dokumentu S1;
Rozliczanie świadczeń;
Wnioski o uprawnienia
do wystawiania recept
lekarskich;

2

3

Rzecznik Praw Pacjenta

Narodowy Fundusz
Zdrowia- Centrala

……………………….………
Ochrona praw pacjenta

Uprawnienia
ubezpieczenia
zdrowotnego:
- prawa pacjenta
-leczenie w kraju i poza
granicami

Biuro RPP
ul. Młynarska 46.
01-171 Warszawa

Narodowy Fundusz
Zdrowia
Grójecka 186
02-390 Warszawa

800 190 590
Bezpłatna infolinia
Zapisy na poradę
osobistą:
rezerwacja@rpp. gov.pl
lub (22) 532 82 43
Infolinia Centralna
800 392 976 (*)
22 572 60 42 (**)
(*) połączenia
bezpłatne
(**) koszt zgodnie z

pn. - pt.
godz. 08.00-20.00

https://www.bpp.gov.pl
kancelaria@rpp.gov.pl

pn.- pt.
godz. 08.00-16.00

http://www.nfz.gov.pl

infolinia@nfz.gov.pl

Z porad może
korzystać każdy kto
ma poczucie łamania
praw pacjenta

Każda osoba objęta
ubezpieczeniem lub
zainteresowana
ubezpieczeniem
zdrowotnym

-kolejki do świadczeń

4

5

Rzecznik Praw Osób
Niepełnosprawnych

3.Rzecznik Praw
Dziecka – dziecięcy
telefon zaufania .

Ochrona praw
osób
niepełnosprawnych

Ochrona praw dziecka

taryfą operatora
Także każdy oddział NFZ
posiada własną infolinię
SIEDZIBA
ul. Żurawia 4 A,
00- 503 Warszawa
Telefon
(22) 461 60 00
KORESPONDENCJA
Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
Biuro RPD
Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa
tel.: (22) 583 66 00 .
fax.: (22) 583 66 96.
pn.-pt.
godz.08.15-16.15.

801 801 015
Koszt połączenia
zgodnie z taryfą
operatora

pn.-pt.
godz. 08.00-17.00

800 121 212
Bezpłatna infolinia

pn.- pt. godz.
08.15-20.00.
(dzwoniąc po
godzinach i w dni
wolne można opisać
problem i zostawić
kontakt do siebie, a
doradcy
oddzwonią)

http://www.niepelnospraw
ni.gov.pl

sekretariat.bon@mrpips.
gov.pl

https://brpd.gov.pl
rpd@brpd.gov.pl

Z porad mogą
korzystać osoby
niepełnosprawne, ich
rodziny oraz
organizacje działające
na rzecz osób
niepełnosprawnych
Sprawy przemocy,
relacji rówieśniczych,
szkolnych i
rodzinnych.
Może dzwonić każdy,
kto doświadcza
problemu lub jest
świadkiem.

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
1

Punkt Informacyjny
Zakładu Ubezpieczeń
Oddział ZUS
Aleksandrów Kujawski




Emerytury
Renty
– Renty z tytułu
niezdolności do pracy
– Renta rodzinna
– Renta socjalna

87-700 Aleksandrów
Kujawski ul.
Słowackiego 6 a

Infolinia ZUS
Aleksandrów Kujawski
(22) 560 16 00* z
telefonów
stacjonarnych i
komórkowych

Poniedziałek 8.0018.00
Wtorek 8.00-15.00
Środa 8.00-15.00
Czwartek 8.0015.00
Piątek 8.00-15.00

zapytania prosimy
kierować na oficjalny
serwis ZUS pod adresem
www.zus.pl

Zasięg terytorialny
ZUS Aleksandrów
Kujawski:
Miasto: Aleksandrów
Kujawski,
Ciechocinek,







2

Centrum Obsługi
Telefonicznej
Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych

* koszt połączenia wg
umowy klienta z
operatorem
telekomunikacyjnym

Emerytury i
renty dla osób
pracujących/z
amieszkałych
za granicą
Świadczenia
wypadkowe
Świadczenia
przedemeryta
lne
Dodatki do
świadczeń
emerytalno –
rentowych

Zakres informacji:
- pomoc techniczna
- składki
- renty
- emerytury

Klienci mogą skorzystać
z pomocy pracowników
w Centrum Obsługi
Telefonicznej lub
podczas wizyty
osobistej w placówce
jak wyżej.
Nr centrali :
(22) 667 10 00.

(22) 560 16 00
Koszt połączenia
zgodnie z taryfą
operatora.

Nieszawa
Gminy: Aleksandrów
Kujawski, Bądkowo,
Koneck, Raciążek,
Waganiec, Zakrzewo

pn. – pt.
godz. 07.00 – 18.00

http://www.zus.pl/ozus/kontakt/centrumobslugi-telefonicznej-cotcot@zus.pl

Adresaci porad:
- ubezpieczeni
- płatnicy
- lekarze

PRAWO PRACY
1

2

Okręgowa Inspekcja
Pracy Okręgowy
Inspektorat Pracy w
Bydgoszczy Oddział we
Włocławku
Centrum Poradnictwa
Państwowej Inspekcji
Pracy (PIP)

……………………….………

Porady z zakresu prawa
pracy.

ul. Piekarska 16a 87800 Włocławek

54) 232 02 34

Główny Inspektorat
Pracy
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa.
tel. 22 391 82 15
fax. 22 391 82 14

801 002 006
(dla tel. stacj.)
459 599 000
(dla tel. kom.)
22 391 83 60
(dla obywateli Ukrainy
zatrudnionych na

urząd czynny w
godzinach 7.30 15.30

kancelaria@bydgoszcz.pip.
gov.pl</p>

www.bip.pip.gov.pl,
kancelaria@gip.pip.gov.pl

………………..……………

terenie RP)
Koszt połączenia
zgodnie z taryfą
operatora. Uwaga!!!
naliczane są koszty za
czas oczekiwania na
połączenie .

PRAWO PODATKOWE
1

Urząd Skarbowy w
w Aleksandrowie Kuj.

Zgodnie z ustawą z dnia
16 listopad 2016 r. o
Krajowej Administracji
Skarbowej (Dz.U. z 2018
r. poz. 508 ze zm.)
naczelnik urzędu
skarbowego jest
organem Krajowej
Administracji
Skarbowej. Do zadań
naczelnika urzędu
skarbowego należy co
do zasady:
ustalanie, określanie,
pobór podatków, opłat i
niepodatkowych
należności
budżetowych oraz
innych należności na
podstawie odrębnych
przepisów;
pobór należności
celnych oraz innych
opłat, związanych z
przywozem i wywozem
towarów;
wykonywanie zadań

Aleksandrów Kuj.
87-700
ul. Kościelna 18

54 282-46-14

Godziny pracy:
poniedziałek piątek: od 7.30 do
15.30
Poza godzinami
pracy pracownicy
Urzędu zapewniają
obsługę klientów w
każdy poniedziałek
w godzinach od
15.30 do 18.00.
Obsługa odbywa się
w następujących
pionach: obsługi
podatnika,
orzecznictwa,
poboru i egzekucji
oraz kontroli.

us.aleksandrowkujawski@mf.gov.pl

Terytorialny zasięg
działania Urzędu
Powiat
aleksandrowski
obejmujący:
miasta: Aleksandrów
Kujawski,
Ciechocinek,
Nieszawa
gminy: Aleksandrów
Kujawski, Bądkowo,
Koneck, Raciążek,
Waganiec, Zakrzewo

wierzyciela należności
pieniężnych;
wykonywanie egzekucji
administracyjnej
należności pieniężnych
oraz wykonywanie
zabezpieczenia
należności pieniężnych;
zapewnienie obsługi i
wsparcia podatnika i
płatnika w
prawidłowym
wykonywaniu
obowiązków
podatkowych;
prowadzenie ewidencji
podatników i
płatników;
wykonywanie kontroli
podatkowej oraz
czynności
sprawdzających;
współpraca w zakresie
wymiany informacji
podatkowych i
finansowych z
państwami
członkowskimi Unii
Europejskiej oraz z
państwami trzecimi
określonych przepisami
prawa
międzynarodowego;
realizacja zadań
związanych z
udzielaniem pomocy
państwom
członkowskim Unii
Europejskiej oraz
państwom trzecim przy

dochodzeniu podatków,
należności celnych i
innych należności
pieniężnych oraz
korzystaniem z pomocy
tych państw;
rozpoznawanie,
wykrywanie i
zwalczanie przestępstw
skarbowych i
wykroczeń skarbowych,
zapobieganie tym
przestępstwom i
wykroczeniom oraz
ściganie ich sprawców,
w zakresie określonym
w Kodeksie karnym
skarbowym;
rozpoznawanie,
wykrywanie i
zwalczanie przestępstw
określonych w ustawie
z dnia 29 września 1994
r. o rachunkowości (Dz.
U. z 2018 r. poz. 395 ze
zm.), zapobieganie tym
przestępstwom oraz
ściganie ich sprawców;
wykonywanie kar i
środków karnych oraz
wykonywanie
zabezpieczania kar i
środków karnych, w
zakresie określonym w
ustawie z dnia 6
czerwca 1997 r. –
Kodeks karny
wykonawczy (Dz. U. z
2018 r. poz. 652 ze zm.)
oraz w Kodeksie
karnym skarbowym;

wykonywanie innych
zadań określonych w
odrębnych przepisach.
Naczelnik urzędu
skarbowego dysponuje
środkami pieniężnymi
zgromadzonymi na
rachunkach bankowych
obsługującego.
Naczelnik urzędu
skarbowego wykonuje
swoje zadania przy
pomocy urzędu
skarbowego.
2

Krajowa Informacja
Skarbowa

Informacje podatkowe
dot. PIT, CIT, VAT,
podatki lokalne, akcyza
etc.

ul. Teodora Sixta 17,
43-300 Bielsko-Biała

801 055 055 (
( z tel. stacjonarnych.
( (22) 330 03 30
Z z tel. komórkowych.
+ 48 (22)33 00 330
( z tel. zagranicznych.
Koszt zgodnie z taryfą
operatora

pn.- pt.
godz. 07.00-18.00

www.kis.gov.pl
więcej:
https://poradnikprzedsiebi
orcy.pl/-kip-czyli-krajowainformacja-podatkowa

Z porad może
skorzystać każdy
podatnik

DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SPORZE Z PODMIOTAMI RY NKU FINANSOWEGO
1

Rzecznik Finansowy.
(Ubezpieczonych)

Prawa ubezpieczonych

Biuro Rzecznika
Finansowego
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa.

Ubezpieczenia
gospodarcze
(22) 333 73 28
Ubezpieczenia
Społeczne, OFE ZUS
(22) 333 73 26
lub (22) 333 73 27
Ubezpieczenia bankowe
i rynku kapitałowego
(22) 333 73 25

pn.-pt.
godz. 08.00-18.00

pn.-pt.
godz.11.00-15.00

Porady e-mail:
porady@rf.gov.pl
(czas oczekiwania na
odpowiedz
e-mailową ok.2 tygodni)
https://rf.gov.pl/kontakt

pn.-pt.
godz. 08.00-16.00

biuro@rf.gov.pl

Osoby ubezpieczone i
w sporze dotyczącym
ubezpieczeń

INNE
1
2

Informacje i usługi przyjazne obywatelom
portal Ministerstwa Cyfryzacji

WWW. OBYWATEL.GOV.PL
Rzecznik Praw
Obywatelskich

Ochrona praw
obywatelskich

Biuro RPO
Al. Solidarności 77.
00-090 Warszawa

800 676 676 .
Połączenia bezpłatne z
tel. stacjonarnych i
komórkowych




pon.
godz.
10.0018.00

wt.- pt.
godz. 08.00-16.00

https://www.rpo.gov.pl
biurorzecznika@brpo.gov.p
l

Może zgłosić się
każdy, kto uważa,
że jego prawa są
naruszone

