Zarządzenie Adm-021 - 1/21
Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu
z dnia 11 stycznia 2021 r.
w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. dostępności w Sądzie Rejonowym w Zwoleniu

na podstawie art. 31a §1 ust. 1 w związku z art. 21 a § 1 zdanie drugie ustawy z dnia 27 lipca
2001 roku Prawo ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 poz. 365) w związku z art. 3 pkt.
1 oraz art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020 poz. 1062) zarządzam, co następuje:
§1
Na podstawie zawartego w dniu 7 stycznia 2020 roku Porozumienia Sądu Apelacyjnego w
Lublinie oraz Sądu Okręgowego w Radomiu, stanowiącego załącznik do niniejszego
zarządzenia, wyznaczono jednego Koordynatora dostępności dla jednostek podległych
Sądowi Apelacyjnemu w Lublinie, który realizuje zadania określone w art. 14 ust. 2 ustawy z
dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U.
2020 poz. 1062) na rzecz Sądu Rejonowego w Zwoleniu.
§2
Zobowiązuję kierowników wszystkich komórek organizacyjnych Sądu Rejonowego w
Zwoleniu oraz kierowników komórek organizacyjnych Sądu Okręgowego w Radomiu w
zakresie realizacji zadań na podstawie art. 21 a § 1 zdanie drugie ustawy z dnia 27 lipca 2001
r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2020 poz. 365) do udzielania niezbędnej
pomocy i wsparcia Koordynatorowi w zakresie realizacji zadań, o których mowa w § 2
niniejszego zarządzenia.
§3
Wykonanie zarządzenia powierzam Głównemu specjaliście ds. administracyjnych w zakresie
współpracy z Koordynatorem dostępności oraz kierownikom komórek organizacyjnych Sądu
Rejonowego w Zwoleniu w zakresie realizowanych przez nich zadań oraz kierownikom
komórek organizacyjnych Sądu Okręgowego w Radomiu w zakresie realizacji zadań na
podstawie art. 21 a § 1 zdanie drugie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów
powszechnych (Dz. U. 2020 poz. 365).
§4
Zarządzam publikację treści niniejszego zarządzenia na stronie podmiotowej BIP Sądu
Rejonowego w Zwoleniu oraz aktualizację treści Deklaracji dostępności w zakresie danych
kontaktowych Koordynatora dostępności.
§5
Traci moc zarządzenie Adm-021-26/20 z 18 września 2020 r.

§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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