
 

Zarządzenie Nr 1/2022 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie 

Lubelskim 

z dnia 10 marca 2022 roku 

w sprawie przyjęcia „Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim na lata 2022-

2023” 

Na podstawie art. 14 ust. 3 i 5, w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca  

2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

(Dz. U. z 2020r.,  poz. 1062) oraz §  8 ust. 15 Regulaminu Organizacyjnego 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim  

przyjętego Uchwałą Nr 936/2018 Zarządu Powiatu w Tomaszowie 

Lubelskim z dnia 21 lutego 2018 roku z późn. zm.  zarządza się co 

następuje:  

§ 1 

Wprowadza się „Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim na lata 2022-2023” 

w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.  

§  2 

Koordynację wdrożenia planu, o którym mowa w §  1, powierza się 

Inspektorowi Działu do Spraw Rehabil itacji Społecznej.  

§  3  

Plan , o którym mowa w  §  1, podlega publikacj i w Biuletynie Informacji 

Publicznej oraz na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim.  

§  4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

        Zatwierdzam: 

Dyrektor 

Powiatowego Centrum                             

Pomocy Rodzinie  

Katarzyna Kyć  

  



 

Załącznik  

do Zarządzenia Nr 1/2022 

z dnia 10 marca 2022 roku  

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami w Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim 

Lp. Sposób realizacji Planowany termin 

realizacji 

1. Przeszkolenie pracowników, z zakresu 

udzielania pierwszej pomocy, technik/metod 

ratowania i ewakuacji osób z  różnymi 

rodzajami niepełnosprawności  

31.12.2023r. 

2. Przebudowa strony internetowej i  

umieszczenie nowo wytwarzanych 

dokumentów w wersji  dostępnej cy frowo 

31.12.2023r.  

3. Umożliwienie dostępu osobom głuchym usług 

tłumacza języka migowego na miejscu lub 

zdalnie 

31.12.2023r.  

4. Strona internetowa jednostki będzie zawierać 

nagranie treści w polskim języku migowym o 

zakresie działalności  

31.12.2023r.  

5. Wyposażenie w urządzenie wspomagające 

słyszenie poprzez zakup pętl i indukcyjnej  

31.12.2023r.  

6. Wyposażenie w krzesło ewakuacyjne dla osób 

z ograniczoną zdolnością  do poruszania się  

31.12.2023r. 

 

Zatwierdzam: 

Dyrektor 

Powiatowego Centrum                             

Pomocy Rodzinie  

Katarzyna Kyć  


