
Uchwała Zarządu Fundacji Praesterno z dnia 22.10.2020 r.  

w sprawie form pracy jednostek terenowych Fundacji od dnia 22.10.2020 r. 

podjęta po konsultacjach z Kierowniczkami/Kierownikami jednostek terenowych Fundacji  

w trakcie Kolegium kierowniczego w dniu 21.10.2020 r, 

1. Zarządza się od dnia 22.10.2020 r. - zgodnie z rekomendacjami wynikającymi z Komunikatu 
Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w sprawie prowadzenia szkoleń 
w obecnej sytuacji pandemicznej z dnia 16.10.2020 r. - prowadzenie zajęć (w tym superwizji) w 
zakresie działalności szkoleniowej  w dziedzinie uzależnień finansowanych przez Krajowe Biuro do 
Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy internetowej 
ZOOM. Zaleca się stosowanie powyższych zasad także odnośnie zajęć (w tym superwizji) w zakresie 
działalności szkoleniowej  w dziedzinie uzależnień finansowanych z innych źródeł.   

2. Upoważnia się Kierowniczki/Kierowników jednostek terenowych Fundacji od dnia 22.10.2020 r. do 
samodzielnego podejmowania decyzji w przedmiocie pozostałych działań podejmowanych w 
kierowanych przez nich jednostkach w zakresie: 

2.1. kontynuowania pracy na terenie jednostki w trybie stacjonarnym, przy bezwzględnym 
ograniczeniu liczby uczestników zajęć grupowych do nie więcej niż 10 osób łącznie z 
prowadzącym/prowadzącymi i zachowaniu zasad tzw. dystansu społecznego i innych zasad 
bezpieczeństwa epidemiologicznego oraz ewentualnych postanowień/rekomendacji władz 
państwowych lub samorządowych; 

2.2. przejścia w tryb tzw. hybrydowego systemu pracy dopuszczającego częściową realizację zajęć 
(grupowych i indywidualnych) przy wykorzystaniu platformy internetowej ZOOM i – w 
odniesieniu do porad indywidualnych – ewentualnie kontaktu telefonicznego; 

2.3. lub do całkowitego przejścia na tzw. zdalny system pracy polegający na  realizacji zajęć 
(grupowych i indywidualnych) przy wykorzystaniu platformy internetowej ZOOM i – w 
odniesieniu do porad indywidualnych – ewentualnie kontaktu telefonicznego. 

3. Zasady wynikające z Uchwały Zarządu Fundacji Praesterno nr 2020/09/10_1 należy stosować z 
dostosowaniem ich do postanowień władz państwowych i samorządowych obowiązujących na 
terenie siedziby konkretnej jednostki terenowej. 

4. Kierowniczki/Kierownicy  jednostek terenowych Fundacji zobowiązani są do bezzwłocznego 
informowania Zarządu Fundacji o podjęciu decyzji o rozpoczęciu pracy w formach określonych w 
punktach 2.2. i 2.3.  Realizacja działań jednostki dokumentowana ma być w razie wyboru 
hybrydowej bądź zdalnej formy pracy na zasadach określonych w okresie tzw. lockdownu.  

5. Zarząd Fundacji w celu umożliwienia realizacji działań jednostek terenowych (w tym zasad 
wynikających z  Komunikatu Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w 
sprawie prowadzenia szkoleń w obecnej sytuacji pandemicznej z dnia 16.10.2020 r.) dokona 
bezzwłocznie zakupu 4 dodatkowych platform internetowych ZOOM (licencja do maja 2021 roku). 

 

Zarząd Fundacji Praesterno 

Warszawa,22.10.2020 r. 

https://www.praesterno.pl/wp-content/uploads/2020/09/Uchwala-Zarzadu-Fundacji-Praesterno-nr-2020_09_10_1.pdf
https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=10708540
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