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Informacje o Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

w Limanowej – w tekście łatwym do czytania 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej (w skrócie PCPR) 

jest jednostką organizacyjną Powiatu Limanowskiego. 

Główna siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej 

znajduje się na ulicy Józefa Marka 9 (w budynku Starostwa 

Powiatowego w Limanowej). 

Pracownicy PCPR pracują także w budynku na ulicy Matki Boskiej 

Bolesnej 16. Znajduje się tam Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej. 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej kieruje Dyrektor, 

który ma swojego Zastępcę. 

Czym się zajmujemy? 

 Wypożyczamy sprzęt z Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu 

Rehabilitacyjnego i Ortopedycznego; 

 Dofinansowujemy osobom niepełnosprawnym niezbędne 

przedmioty i sprzęty; 

 Osobom zamieszkującym Powiat Limanowski udzielamy porad 

psychologicznych, prawnych, socjalnych, pedagogicznych, 

rodzinnych, a także doradzamy zawodowo; 

 Pomagamy osobom, które doświadczyły przemocy, a także 

osobom, które stosują przemoc; 
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 Zapewniamy, każdemu potrzebującemu dziecku - opiekę w 

rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w 

placówkach opiekuńczo – wychowawczych; 

 Udzielamy pomocy i wsparcia rodzinom zastępczym; 

 Pomagamy osobom usamodzielnianym, które opuszczają pieczę 

zastępczą. 

Udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej jest częściowo 
dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.  

Przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób 
z niepełnosprawnościami. 

Wejście główne do budynku znajduje się od strony parkingu, które jest 
odpowiednio szerokie dla osób z niepełnosprawnościami.  

Obok głównego wejścia znajduje się winda.  

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami jest na pierwszym piętrze 
budynku. 

Żeby załatwić sprawy w PCPR osoby ze szczególnymi 

potrzebami mogą: 

 napisać pismo i wysłać je na adres: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
ul. Józefa Marka 9 
34-600 Limanowa 

 przynieść pismo do Kancelarii Ogólnej: 

Kancelaria to miejsce, gdzie możesz zostawić pisma, podania 
i dokumenty. Tutaj możesz wziąć wnioski i druki pism, które będą 
potrzebne do załatwienia sprawy w PCPR. Kancelaria ogólna znajduje 
się na pierwszym piętrze na korytarzu w budynku Starostwa 
Powiatowego w Limanowej. 

 napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy e-PUAP: 

ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji 
Publicznej.  
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Nasz adres na ePUAP to: p47v4yk7n2 
Link do strony internetowej ePUAP to: www.epuap.gov.pl  
Do tego sposobu trzeba mieć Internet i swoje konto w ePUAP. 

 napisać wiadomość e-mail: 

Jeśli chcesz i wysłać ją na adres e-mail: pcpr@powiat.limanowski.pl 

 wysłać faks: 

Jeśli chcesz przesłać wiadomość za pomocą faksu, zadzwoń na numer: 
183337826 

 zadzwonić:  

Jeśli chcesz się z nami skontaktować telefonicznie, zadzwoń na numer: 
183375826 

 przyjść do PCPR:  

PCPR czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 
15.15. W tych godzinach każdy może przyjść i spotkać się z 
pracownikiem PCPR. 

www.epuap.gov.pl
mailto:pcpr@powiat.limanowski.pl

