
ZARZĄDZENIE NR 4/2022 

Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Opocznie 

z dnia 26.01.2022 r. 

w sprawie zmiany funkcjonowania i organizacji pracy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Opocznie 

 

Na podstawie art. 31§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 

ze zm.), art.3 ust.1 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. z 2021 r., poz. 2095 ze zm.), § 21 ust. 1, 4 i 5 oraz § 

22 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 861 

ze zm.), zarządzam co następuje: 

§ 1. 

1. Od dnia 27 stycznia do 28 lutego 2022 r. ogranicza się bezpośrednią obsługę mieszkańców w Miejsko-

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opocznie. 

2. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w miejscu obsługi nie może być 

większa niż jedna osoba na jedno stanowisko pracy. 

3. Wszystkie osoby wchodzące do budynku zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania reżimu 

sanitarnego, przede wszystkim do dezynfekcji rąk, noszenia maseczki zasłaniającej usta i nos oraz 

zachowania odpowiedniej odległości od innych osób. 

§ 2. 

1. W związku z ograniczoną bezpośrednią obsługą interesantów istnieje możliwość składania 

wniosków, pism oraz wszelkich innych dokumentów dotyczących spraw urzędowych za 

pośrednictwem: 

1) Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

dostępnej na platformie e-PUAP,  

2) poczty elektronicznej, przesyłanej na adres: wnioski@ops.opoczno.pl,  

3) poczty tradycyjnej, przesyłanej na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                   

w Opocznie ul. Adama Mickiewicza 2A, 26-300 Opoczno, 

4) bezpośrednio do Skrzynki Podawczej, umieszczonej przy bramie wjazdowej Ośrodka. W celu 

szybkiej i sprawnej komunikacji składane dokumenty powinny być odpowiednio 

zabezpieczone i opisane, z podaniem: imienia i nazwiska, numeru telefonu kontaktowego oraz 

rodzaju sprawy lub nazwy działu, do którego mają trafić. Sprawy złożone w Skrzynce 

Podawczej załatwiane będą w miarę możliwości na bieżąco. 

2. Istnieje możliwość pobrania druków wniosków ze strony internetowej Ośrodka: 

http://ops.opoczno.pl. (zakładka: wnioski elektroniczne). Druki wniosków będą również dostępne przy 

wejściu  głównym do budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie. 

mailto:wnioski@ops.opoczno.pl
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§ 3. 

1. Pracownicy będą realizować zadania wynikające z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Opocznie w trybie wynikającym z organizacji wewnętrznej jednostki. 

2. Wizyty pracowników socjalnych w środowiskach zostają ograniczone do niezbędnego minimum. 

3. Rodzinne wywiady środowiskowe, w większości, będą przeprowadzane w formie rozmowy 

telefonicznej, zgodnie z właściwymi przepisami. 

§ 4. 

 Godziny pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie nie ulegają zmianie. 

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2022 r. 

 

/--/  
Dyrektor 

Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Opocznie 

 
Beata Rogulska 


