
ZARZĄDZENIE  NR 6/2020 

DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM 

z dnia 25 maja 2020 roku 

 

w sprawie organizacji działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze 

Mazowieckim 

 

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia 

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

(Dz.U. poz. 878) zarządzam, co następuje: 

 

 § 1. Do odwołania wykonywanie zadań o charakterze publicznym przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim podlega ograniczeniu polegającym na wykonywaniu: 

1) wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, do których należą 

zadania z zakresu pomocy społecznej, 

2) innych zadań wyłączających bezpośrednią obsługę interesantów. 

 

 § 2. 1.Ośrodek przyjmuje wnioski drogą emailową,  za pośrednictwem ePUAPu 

(Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej) lub poczty tradycyjnej, a także w 

siedzibie Ośrodka za pośrednictwem skrzynki na wnioski. 

 2. Rodzinne wywiady środowiskowe będą mogły nadal być przeprowadzane z 

uwzględnieniem art. 15o 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.  poz. 374, poz. 567, poz. 568, poz. 695 i poz. 875). 

 3. Kasa Ośrodka będzie czynna w wyznaczone dni wypłat w godzinach 9-14. 

 4. Organizacja pracy w siedzibie Ośrodka odbywa się według ustalonych wewnętrznie zasad 

w godzinach 8-16. 

 5. Dla ograniczenia zagrożenia koronawirusem wprowadza się pojedynczą obsługę klienta w 

sprawach, o których mowa w § 1 pkt 1. 

 6. Dopuszcza się bezpośrednią obsługę klientów w innych sprawach niż wskazane w § 1 pkt 

1, jeżeli jest ona niezbędna dla załatwienia sprawy i na warunkach określonych w ust. 5. 

 7. Zaleca się przyjmowanie  klientów w sprawach, o których mowa w § 1 pkt 2 po uprzednim 

umówieniu wizyty. 

  

 § 3. 1. Uchyla się zarządzenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze 

Mazowieckim z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie organizacji działalności Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim. 

 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie 

podmiotowej Ośrodka oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka.   

 

 

 

 

                Dyrektor 

            Ośrodek Pomocy Społecznej  

        w Nowym Dworze Mazowieckim 


