
 

Zarządzenie 5/2022 

Starosty Lubaczowskiego 

z dnia 21 stycznia 2022 r. 

w sprawie wprowadzenia Procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami 

w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie.  

Działając na podstawie: 

 art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021r., poz. 1038,1834.), 

 art. 3 pkt 1, art. 4 ust. 2 oraz art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 

o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst 

jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) 

 art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych 

środkach komunikowania się (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. 

Wprowadzam Procedurę obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie 

Powiatowym w Lubaczowie, której tekst stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia. 

§ 2. 

1. Zobowiązuję Naczelników Wydziałów Starostwa Powiatowego w Lubaczowie 

do zapoznania podległych pracowników z treścią Procedury, w terminie 7 dni 

roboczych od dnia podania Procedury do wiadomości pracowników.  

2. W przypadku nieobecności pracownika w pracy, czynności, o których mowa 

w ust. 1 dokonywane są w terminie 3 dni roboczych od dnia powrotu pracownika 

do pracy. 

3. Oświadczenie o zapoznaniu się pracownika z treścią Procedury, opatrzone datą 

i podpisem pracownika, osoby wskazane w ust. 1 przekazują do Wydziału 

Organizacyjnego najpóźniej w dniu następnym po podpisaniu oświadczenia  

przez pracownika.  

4. Wobec osób nowozatrudnionych, obowiązki wskazane wyżej wykonuje 

pracownik prowadzący akta osobowe pracowników w Wydziale Organizacyjnym.  



 

5. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.  

§ 3. 

Wykonanie Zarządzenia powierzam pracownikom Starostwa Powiatowego 

w Lubaczowie.  

§ 4. 

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Koordynatorowi do spraw 

dostępności. 

§ 5. 

Procedura obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym 

w Lubaczowie, wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu jej do 

wiadomości pracowników, poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie. 


