
ZARZĄDZENIE NR 6/2020 

Dyrektora  Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach 2020 r.  

  z dnia 16 marca 2020 roku 

w sprawie zmiana sposobu obsługi interesantów. 

Na podstawie § 10 ust. 1, § 11 ust. 2 Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach 

stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XV/122/2016 r. Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 31 

marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach (Dz. 

Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 1847, z 2017 r. poz. 4259), § 6 ust. 1, § 10 ust. 

1 Regulaminu organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach stanowiącego 

załącznik do Zarządzenia Nr 22/2018 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach z 

dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Lipianach, art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 

marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia 

epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 322) zarządzam co następuje: 

§1 

W związku z rosnącą liczbą osób zakażonych wirusem COVID-19 (tzw. koronawirus), w 

trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Lipianach (zwanego dalej " Ośrodkiem "), od dnia 16 marca 2020 roku do 

odwołania ulega zmianie sposób obsługi interesantów w budynkach SPZOZ, gdzie znajduje 

się siedziba Ośrodka, w zakresie określonym w niniejszym zarządzeniu. 

                                                              § 2 

 

Obsługa interesantów zostanie ograniczona i będzie się odbywała jedynie po wcześniejszym 

telefonicznym zgłoszeniu tematu sprawy  i ustaleniu, czy wizyta jest niezbędna. 

§3 

1. Zaleca się ograniczenie osobistego zgłaszania się do Ośrodka. 

2. W sprawach pilnych możliwy jest : 

a/ kontakt telefoniczny, 

b/ korzystanie z ePUAP, 

c/ korespondencja mailowa, 

d/ korzystanie z formularzy. 

§4  

Numery telefonów do Ośrodka, adresy mailowe oraz numery kont bankowych znajdują się na 

stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach: www.opslipiany.pl , oraz 

drzwiach wejściowych do OPS. 

            § 5 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                                                           

     Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach 

       Iwona Tabor 

http://www.opslipiany.pl/

