
                                                               

     

                                                              

 

Zarządzenie nr 23/XI/2021 

z dnia 15.11.2021 roku    

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie 

 

w sprawie: zmiany organizacji pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Legionowie 

w związku ze stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na podstawie § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020, poz. 491 ze 

zm.
1
) oraz art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 1842 ze zm
2
.), a także na 

podstawie § 5 Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie stanowiącego załącznik do 

Uchwały XXI/260/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie 

uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie (Dziennik Urzędowy 

Województwa Mazowieckiego z 28.05.2012 r. poz. 4341 z późn. zm
3
.) zarządzam co 

następuje: 

 

§ 1 

Od dnia 17.11.2021 r. do dnia 30.11.2021r wprowadza się zmianę organizacji pracy 

i funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie tj.  

1. W dziale pomocy środowiskowej wprowadza się pracę zmianową, nie więcej niż dwóch 

pracowników w pokoju zgodnie z harmonogramem stanowiącym dokument wewnętrzny. 

2. Koordynatorom usług opiekuńczych wprowadza się pracę zmianową, nie więcej niż dwóch 

pracowników w pokoju zgodnie z harmonogramem stanowiącym dokument wewnętrzny.  

3. Asystentom rodziny wprowadza się pracę zmianową zgodnie z harmonogramem 

stanowiącym dokument wewnętrzny.  

4. Koordynatorowi ds. Niebieskiej Karty wprowadza się telefoniczny dyżur w siedzibie OPS, 

zgodnie z harmonogramem stanowiącym dokument wewnętrzny. 

5. W Dziale księgowości, dziale świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,  dziale 

świadczenia wychowawczego, w dziale świadczeń wprowadza się pracę zmianową, nie 

więcej niż dwóch pracowników w pokoju zgodnie z harmonogramem stanowiącym dokument 

wewnętrzny. 

6. W Filii Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadza się pracę zmianową nie więcej niż dwóch 

pracowników, zgodnie z harmonogramem stanowiącym dokument wewnętrzny. 

7.  W sekretariacie wprowadza się pracę zmianową nie więcej niż jeden pracownik, zgodnie 

z harmonogramem stanowiącym dokument wewnętrzny. 

8. Portierom i kierownikowi działu administracyjno –gospodarczego wprowadza się pracę 

zmianową zgodnie z harmonogramem stanowiącym dokument wewnętrzny. 

                                                           
1
 Zmiany zarządzenia zostały opublikowane w Dz.U. z 2020r., poz. 522, 531 i 565. 

2
 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2021r., poz. 180, 694, 1023, 1090, 1162, 1163, 

1192, 1535 i 1777., 
3
 Zmiany uchwały zostały opublikowane w DZ. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2013r. , poz. 3937 i poz. 12609,                 

z 2015r., poz. 8221, z 2016r. poz. 3078, z 2017r., poz. 2152, z 2018r., poz. 6670 i 11304. 



                                                               

     

                                                              

9. Poza ustalonymi w harmonogramie dyżurami, pracownicy w zależności od sytuacji 

i potrzeby reagowania/interwencji kryzysowej w godzinach pracy OPS pozostają                             

do dyspozycji pracodawcy. 

10. Bezpośrednia obsługa klienta prowadzona będzie przy wyznaczonych stanowiskach na 

parterze budynku, po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem merytorycznym godziny 

spotkania, z zachowaniem  reżimu sanitarnego tj. mierzenie temperatury, zakrywaniu ust                        

i nosa oraz dezynfekcji rąk. 

11. Bezpośrednie składanie wniosków w zakresie świadczenia rodzinnego, funduszu 

alimentacyjnego, prowadzone będzie w siedzibie Dodatków Mieszkaniowych                                

ul. Jagiellońska 13a w poszczególnych dniach: poniedziałek 9.00-16.45,                                       

czwartek w godz. 8:00-15.45, z zachowaniem reżimu sanitarnego.  

12. Bezpośrednie składanie wniosków w zakresie dodatku mieszkaniowego, prowadzone 

będzie w siedzibie Dodatków Mieszkaniowych ul. Jagiellońska 13a w poszczególnych 

dniach: środa, piątek w godz. 8:00-15.00, z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

13. Pracownicy działów merytorycznych prowadzą na bieżąco obsługę klienta poprzez 

kontakt telefoniczny, udzielając informacji o prowadzonym postępowaniu, bez udzielenia 

szczegółowych informacji o przyznanych świadczeniach.  

14. Placówki podległe OPS tj. Świetlica Terapeutyczna, Warsztat Terapii Zajęciowej, Klub 

Młodzieżowy oraz Dom Dzienny SENIOR+ pracują z zachowaniem reżimu sanitarnego: 

mierzenie temperatury, zasłanianie ust i nosa maseczką, częste mycie rąk i dezynfekcja. 

 

§ 2 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Działu Administracyjno-Gospodarczego. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej  

/-/ Anna Brzezińska 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


