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Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w tr gcznej

z dnia 16 marca 2020r,

w sprawie wprowadzenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w N-gcznej
ograniczeri w wykonywaniu zadafi w okresie stanu zagrotenia epidemicznego na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie $ l5 ust. 3 Regulominu Organizacyjnego Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w tr gcznej zqtwierdzonego Uchwalq Nr 26/147/2019 Zarzqdu Powiatu
w l,gcznej z dnia 22 maja 2019r. w sprawie uchwalenia Regulominu Organ'izocyjnego
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w l-gcznej

wzwiqzku z $ 8ust. I i ust. 2 rozporzqdzenio Ministra Zdrowia zdnia 13 marcs 2020r.
w sprawie ogloszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagroienia
epidemicznego (Dz. U. z 2020r., poz. 433),

zarzqdzam, co nastgpuj e:

$1

W zwiqzku z ogloszeniem na obszarue Rzeczypospolitej Polskiej stanu

zagrohenia epidemicznego wirusem SARS-CoV-2 wprowadzam, w okresie od

dnia 16 marca 2020r. do odwolania ograniczenie bezpoSredniej obslugi klient6w
w PCPR w N,qcznej.

Sprawy nale|y zatatwia(, drog4 pocztow4, faxem, za pomoc4 poczty
elektronicznej, za poSrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, jak
r6wnie2 drog4 telefoniczn4.

3. Odwoluje sig wszelkie wezwania w ramach prowadzonego postgpowania

administracyjnego oraz wezwania do osobistego stawiennictwa w siedzibie
PCPR w Lqcznej wyznaczone od 1 6.03.2020r. i kolejne.

W sprawach niecierpi4cych zwtoki, w wypadkach szczeg6lnie uzasadnionych
dopuszcza sig bezposredni4 obslugg klienta po uprzednim telefonicznyrr
om6wieniu sprawy z pracownikiem merytorycznym - odpowiedzialnym za

zalatwienie sprawy orazuznaniuprzez tego pracownika koniecznoSci osobistego
stawiennictwa klienta. W takim przypadku uzgadnia sig termin wizyty co do dnia
igodziny.

Wykaz numer6w telefon6w do poszczeg6lnych kom6rek organizacyjnych PCPR
w N-gcznej znajdujq sig na stronie internetowej jednostki www.pcprleczna.pl oraz

nadrzwiach wejSciowych do budynku jednostki.
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6. Wszystkie wyjazdy slu2bowe pracownik6w PCPR w Lgcznej ogranicza sig do

niezbgdnego minimum.

$2

Wykonanie zarzydzenia powierzam wszystkim pracownikom jednostki i zobowi4zujg ich

do zapoznania sig z jego treSci4.

$3

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.

ipodpis Pracodawcy)


