
Zarządzenie Nr 7/2020 

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelewicach 

z dnia 27 listopada 2020r. 

w sprawie: powołania Koordynatora do spraw dostępności oraz powołania Zespołu do       

spraw dostępności w Ośrodku Pomocy Społecznej w Przelewicach. 

  

Na podstawie art. 14 i 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. ustawy o zapewnianiu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062),  

 

§ 1 

Wyznaczam Panią Lucynę Krzyżanowską – inspektora ds. świadczeń rodzinnych w Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Przelewicach do pełnienia funkcji Koordynatora do spraw dostępności 

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Przelewicach. 

 

                                                              § 2 

1. Powołuję Zespół ds. dostępności w Ośrodku Pomocy Społecznej w Przelewicach                         

w następującym składzie: 

1) Przewodnicząca Zespołu – Pani Lucyna Krzyżanowska – inspektor ds. świadczeń 

rodzinnych, 

2) Członek Zespołu – Pani Agnieszka Farbotko  – asystent rodziny, 

3) Członek Zespołu – Pani Marta Wojciech  – specjalista pracy socjalnej, 

4) Członek Zespołu – Pan Roman Szałański – informatyk. 

2. Celem Zespołu ds. dostępności w Ośrodku Pomocy Społecznej w Przelewicach będzie 

wsparcie wyznaczonego koordynatora w działaniach na rzecz poprawy zapewnienia 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

3. Pracami Zespołu ds. dostępności w Ośrodku Pomocy Społecznej w Przelewicach kieruje 

przewodniczący, a w razie jego nieobecności inny wyznaczony imiennie przez 

Przewodniczącego Członek Zespołu. 

                                                            § 3 

Do zadań koordynatora w szczególności należy: 

 wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Przelewicach; 

 przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy 

zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami; 



 monitorowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelewicach w zakresie 

zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

§ 4 

Zobowiązuję pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelewicach do udzielenia 

niezbędnej pomocy oraz wsparcia Koordynatora ds. dostępności oraz Zespołu ds. 

dostępności w Ośrodku Pomocy Społecznej w Przelewicach w zakresie realizacji zadań 

wynikających             z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami  

§ 5 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Koordynatorowi ds. dostępności w Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Przelewicach. 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

             Kierownik 
            Ośrodka Pomocy Społecznej 
           w Przelewicach 
                                                                                                                            (-) Beata Kowalewska 
 

 

 


