
                                                               

     

                                                            

Zarządzenie nr   2/I/2022 

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie 

z dnia 28.01.2022 roku    

 

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

w związku z epidemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2. 

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
. 
),  art. 207 § 2 pkt 1 i 3 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy ( Dz. U. z 2020r., poz. 1320 z późn. zm. ) 

oraz § 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021r. w sprawie ustanowienia 

określonych  ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz. 

U. z 2021r. , poz. 861, z późn. zm.) zarządzam , co następuje: 

 

§ 1 

W związku z ustanowieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku ze stanem epidemii wywołanej zakażeniami 

wirusem SARS- CoV-2  na okres od  dnia 31.01.2022 r. do dnia 28.02.20202r. wprowadza się 

następującą organizację pracy i funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie:   

1. Obsługa klienta w pierwszej kolejności będzie prowadzona telefonicznie                                  

pod nr 22 774-08-66, 22 774-28-37, za pośrednictwem poczty elektronicznej 

sekretariat@opslegionowo.pl, portal emp@tia: http://empatia.mpisps.gov.pl lub przez 

platformę e-puap. 

2. Bezpośrednia obsługa klienta prowadzona będzie w ograniczony sposób w okienku 

kasowym Ośrodka w następujący dni: 

 

Lp. data godzina Dyżur/kasa 

1. 31.01.2022r. (poniedziałek) 8:00-16:00 Pracownik działu świadczeń rodzinnych 

i funduszu alimentacyjnego oraz 

dodatku osłonowego 

2. 01.02.2022. (wtorek) 8:00-16:00 Pracownik socjalny 

3. 02.02.2022r. (środa) 11:00-14:00 Wypłata świadczeń pomocy społecznej 

4. 02.02.2022r. (środa) 8:00-10:00  

15:00-16:00 

Pracownik socjalny 

5. 03.02.2022r. (czwartek) 8:00-16:00 Pracownik działu świadczeń rodzinnych 

i funduszu alimentacyjnego oraz 

dodatku osłonowego 

6. 04.02.2022r. (piątek) 8:00-16:00 Pracownik działu dodatków 

mieszkaniowych / Pracownik działu 
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świadczenia wychowawczego 

7. 07.02.2022r. (poniedziałek) 8:00-16:00 Pracownik działu świadczeń rodzinnych 

i funduszu alimentacyjnego oraz 

dodatku osłonowego 

8. 08.02.2022r.(wtorek) 8:00-10:00 Pracownik socjalny 

9. 09.02.2022r. (środa) 11:00-14:00 Wypłata świadczeń pomocy społecznej  

10. 09.02.2022r. (środa) 8:00-10:00  

15:00-16:00 

Pracownik socjalny 

11. 10.02.2022r. (czwartek) 8:00-16:00 Pracownik działu świadczeń rodzinnych 

i funduszu alimentacyjnego oraz 

dodatku osłonowego 

12. 11.02.2022r. (piątek) 8:00-16:00 Pracownik działu dodatków 

mieszkaniowych/ Pracownik działu 

świadczenia wychowawczego 

13. 14.02.2022r. (poniedziałek) 8:00-16:00 Pracownik działu świadczeń rodzinnych 

i funduszu alimentacyjnego oraz 

dodatku osłonowego 

14. 15.02.2022r. (wtorek) 8:00-16:00 Pracownik socjalny 

15. 16.02.2022r. (środa) 11:00-14:00 Wypłata świadczeń pomocy społecznej  

16. 16.02.2022r. (środa) 8:00-10:00 

15:00-16:00 

Pracownik socjalny 

17. 17.02.2022r. (czwartek) 8:00-16:00 Pracownik działu świadczeń rodzinnych 

i funduszu alimentacyjnego oraz 

dodatku osłonowego 

18. 18.02.2022r. (piątek) 8:00-16:00 Pracownik działu dodatków 

mieszkaniowych / Pracownik działu 

świadczenia wychowawczego 

19. 21.02.2022r. (poniedziałek) 8:00-16:00 Pracownik działu świadczeń rodzinnych 

i funduszu alimentacyjnego oraz 

dodatku osłonowego 

20. 22.02.2022r. (wtorek) 11:00-14:00 Wypłata świadczeń rodzinnych i 

funduszu alimentacyjnego oraz 

świadczenia wychowawczego (Rodzina 

500+) 

20. 22.02.2022r. (wtorek) 8:00-10:00 

15:00-16:00 

Pracownik socjalny 

21. 23.02.2022r. (środa) 11:00-14:00 Wypłata świadczeń pomocy społecznej  

 

22. 23.02.2022r. (środa) 8:00-10:00 Pracownik socjalny 



                                                               

     

                                                            

15:00-16:00 

23. 24.02.2022r.(czwartek) 11:00-14:00 Wypłata świadczeń rodzinnych i 

funduszu alimentacyjnego oraz 

świadczenia wychowawczego (Rodzina 

500+) 

24. 24.02.2022r.( czwartek) 8:00-10:00 

15:00-16:00 

Pracownik działu świadczeń rodzinnych 

i funduszu alimentacyjnego oraz 

dodatku osłonowego 

24. 25.02.2022r. (piątek) 8:00-16:00 Pracownik działu dodatków 

mieszkaniowych / Pracownik działu 

świadczenia wychowawczego 

25. 28.02.2022r. (poniedziałek) 8:00-16:00 Pracownik działu świadczeń rodzinnych 

i funduszu alimentacyjnego oraz 

dodatku osłonowego 

 

3. Dla ograniczenia zagrożenia zakażeniem wirusem SARS – CoV-2  wprowadza się 

pojedynczą obsługę klienta, co oznacza, że do budynku Ośrodka klienci będą wpuszczani 

pojedynczo. 

4. Składanie wniosków w zakresie świadczenia rodzinnego, funduszu alimentacyjnego, 

dodatku osłonowego możliwe jest w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie 

przy ul. Aleja 3 Maja 28 w godzinach 8-16 – poprzez wrzucenie dokumentów do urny. 

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące składanych wniosków można uzyskać 

telefonicznie w dziale świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w godzinach 8-16 

pod numerem 02 774-08-66, 022 774-28-37 wew. 116, 227. 

5. Składanie wniosków w zakresie dodatku mieszkaniowego możliwe jest w siedzibie 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie przy ul. Aleja 3 Maja 28 w godzinach 8-16 – 

poprzez wrzucenie dokumentów do urny.  

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące składanych wniosków o dodatek mieszkaniowy 

można uzyskać telefonicznie w dziale dodatków mieszkaniowych od poniedziałku do 

czwartku w  godzinach 7-15 pod numerem 022 732-21-54.  

6. Składanie wniosków w zakresie pomocy społecznej możliwe jest w siedzibie Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Legionowie przy ul. Aleja 3 Maja 28 w godzinach 8-16 – poprzez 

wrzucenie dokumentów do urny. 

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące składanych wniosków o pomoc można uzyskać 

telefonicznie u pracowników socjalnych w  godzinach 8-16 pod numerem 02 774-08-66,                      

22 774-28-37. 

7. Składanie pism i  dokumentów do uzupełnienia złożonych wniosków możliwe jest                          

w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie przy ul. Aleja 3 Maja 28 w godzinach 

8-16 – poprzez wrzucenie dokumentów do urny. 

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

pracowników w pokoju zgodnie z harmonogramem stanowiącym dokument wewnętrzny. 

 

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

pracowników w pokoju zgodnie z harmonogramem stanowiącym dokument wewnętrzny. 

 

10. Asystentom rodziny wprowadza się pracę zmianową zgodnie z harmonogramem 



                                                               

     

                                                            

stanowiącym dokument wewnętrzny. 

 

11. Koordynatorowi ds. Niebieskiej Karty wprowadza się telefoniczny dyżur w siedzibie 

OPS, zgodnie z harmonogramem stanowiącym dokument wewnętrzny. 

 

12. 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. 

13. Radcy prawni świadczą pracę zmianową zgodnie z harmonogramem stanowiącym 

dokument wewnętrzny, uwzględniającym w każdym tygodniu pracy dyżur w Ośrodku oraz 

pracę zdalną. 

 

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

dwóch pracowników, zgodnie z harmonogramem stanowiącym dokument wewnętrzny. 

 

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

z harmonogramem stanowiącym dokument wewnętrzny. 

 

16. Portierom, kierownikowi działu administracyjno –gospodarczego i informatykowi 

wprowadza się pracę zmianową zgodnie z harmonogramem stanowiącym dokument 

wewnętrzny. 

 

17. 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 

Uchyla się zarządzenie   nr 29/XI/2021 z dnia 25.11. 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. 

§ 3 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Działu administracyjno-gospodarczego. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 stycznia 2022r.. 

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej 

/-/ Anna Brzezińska  
 


