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Wstęp

W publikacji skomentowano wybrane instytucje i zagadnienia wynikające z ustawy z 2.3.2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w zakresie, w ja-
kich dotyczą one ośrodków pomocy społecznej.

W publikacji omówiono zagadnienia związane z organizacją pracy i funkcjonowaniem ośrodków
pomocy społecznej w okresie epidemii, z uwzględnieniem regulacji obowiązujących w tym za-
kresie aktów prawnych, w tym rozporządzenia Rady Ministrów z 16.5.2020 r. w sprawie ustano-
wienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz.U. z 2020 r. poz. 878) oraz ustawy z 14.5.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie dzia-
łań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. tarcza antykryzy-
sowa 3.0). Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia związane z wprowadzeniem pracy zdalnej,
co ma miejsce w wielu ośrodkach pomocy społecznej, chociażby w związku z wdrażaniem w orga-
nach systemu pracy rotacyjnej. Mając na uwadze charakter danych przetwarzanych przez organy
pomocy społecznej oraz ich poufność, konieczne jest zwrócenie uwagi na zasady organizacji pracy
i postępowania ze strony pracowników w przypadku wykonywania zadań służbowych poza sie-
dzibą ośrodka.

W opracowaniu analizie poddano także przepisy wprost adresowane do ośrodków pomocy spo-
łecznej, tzn. regulacja art. 15o ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wy-
wołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadzający możliwość odstąpienia do przeprowadzenia
rodzinnego wywiadu środowiskowego, art. 15d tej ustawy dotyczący funkcjonowania ośrodków
wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i odpłatności za usługi w nich świadczone czy
art. 15h ustawy określający zasady przedłużenia ważności orzeczeń o niepełnosprawności.

Adresatem niniejszej publikacji są przede wszystkim kierownicy (dyrektorzy) oraz pracownicy or-
ganów szeroko rozumianej pomocy społecznej. Opracowanie ma charakter praktyczny, omówiono
w nim konkretne problemy oraz propozycje postępowania w sytuacjach związanych z konieczno-
ścią zastosowania omawianych przepisów. Jednocześnie przedstawiono rozwiązania podparte są
analizą teoretyczno-prawną, dzięki czemu publikacja nabiera także charakteru opracowania na-
ukowego.

Niewątpliwie duże znaczenie praktyczne dla odbiorców publikacji będzie miała rozbudowana baza
wzorów pism, zarządzeń i decyzji, o którą wzbogacono opracowanie.

Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza nakazuje daleko idącą ostrożność w przewidywaniu za-
kończenia stanu epidemii. To z kolei oznacza, że wprowadzone przez ustawodawcę rozwiązania
prawne mogą funkcjonować jeszcze przez wiele miesięcy. Proponujemy więc Państwu niniejsze
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opracowanie, jako praktyczny, a jednocześnie wsparty rzetelnym warsztatem naukowym przewod-
nik na temat tego, jak postępować i funkcjonować w ośrodkach pomocy społecznej w tym trudnym
czasie.
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