
wÓJT
trrriny Bartniczka 

'ARZĄD'ENIE 
NR 70/2020

wÓ.rrł GMINY BARTNIC ZKA
z dnia 3 listopada 2020 roku

w sprawie organizacji pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Bańniczka

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.

Dz.U.20Ż0 poz.713)w związkuz$24 i $ 24a kozporządzeniaRady Ministrów zdnia9 paździemika

2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazow w mviązku z

wystąpieniem Stanu epidemii (Dz.U zŻ0Ż0 r. poz. 1758 ze zm') zarządzam, co następuje;

S 1. 1. Polecam wykonywanie pracy zdalnej w miejscu zamieszkartia Pracownlka, poza

siedzibą Pracodawcy, pracownikom samorządowym zatrudnionym w lJrzędzie Gminy

Bartniczka na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych oIaz pracownikom

pomocniczym i obsługi Urzędu zatrudnionym na stanowiskach biurowych lub wykonujących

czynności biurowe z zachowarliem prawa do wynagrodzeniaza okresy pracy zdalnej.

2. Wykonanie pracy zdalnej na podstawie niniejszego zarządzenia następuje w okresie od

dnia 3 listopada 20Ż0 rokl do dnia 4 grudnia 2020r.

s 2. 1. Decyzję o rozpoczęciu i zakończeniu świadczeniapIacy zda|nej podejmuje Wójt w

porozumieniu z Sekretarzem, Skarbnikiem i Kierownikami Wydziałów wydając

pracownikowi na piśmie ,,Polecenie pracy zdalnej"(załączn1k) .

2. Szczegółowe warunki świadczenia pracy zdalnej zostaną ustalone w ''Poleceniu 
pracy

zdalnej".

3 Pracownik zobowiązany do wykonywania pracy zdalne1 potwierdza zapoznanie się z

nini ej szym zat ządzeniem prze d przystąp i eni em do wykonywan ia pr acy zdalnej .

4. Pracownik wykonuje zdalną pracę na powierzonym sprzęcie słuzbowym lub na własnym

(prywatnym).

5. Pracownik zobowiązany jest wykonpvać pracę zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i

higieny pracy.

6. Praca zdalna może zostać zakonczona poprzez wezwanie pracownika do stawienia się w

miej scu świadczenia pracy.

7. Pracownlk przekazuje bezpośredniemu przeŁoŻonemu efekty swoje pracy na koniec dnia

drogą elektroniczną ora4 bez względu na stopień zaawansowania red|izacji powierzonęgo

zadania, na żądarie przełoŻonego.



8. Pracownik wykonujący pracę zdalną pozostaje do dyspozycji pracodawcy w godzinach

pracy określonych w obowi ązuj ącym pracownika regulaminie pracy urzędu.

9. W okresie wykonywania przez pracownika pracy zdalnej podstawowymi formami
komunikacji są forma elektroniczna i telefoniczna.

$.3. Pracownicy realizujący zadania niezbędne dla zapewnienia pomocy obywatelom lub
niezbędne ze względu na przepisy prawa i potrzeby urzędu mogą otrzymać polecenie pracy

zdalnej ptzez częśc dnia roboczego. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przenoszenia chorób

i ochrony zdrowia pracownikow wprowadza się w dniach od 9 listop ada 2O2O roku do 4
grudnia 2020 roku zmianowość w biurach urzędu, gdzie prace wykonuje więcej niż jeden

pracownik. Praca wykonywanabędzie wg. harmonogramu zatwietdzonego przezpracodawcę.

s 4. Wykonanie Znządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy' Skarbnikowi Gminy,
Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego i Kierownikom Wydziałów.

$ 5. Znządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wiesła



Zalącznik

Bartniczka ......... r.

WldziałlBiuro

Pan/Pani

(imię i nazwisko pracownika)

(stanowisko)

Por,BcBNtE pRAcy zDALNEJ
Na podstawie $l pkt. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2listopada 2020 roku zmieniające

rozpotządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazow w związku z
wystąpieniem stanu epidemii, w złłiązku z zarządzeniem Nr 7OlŻo2O. Wójta Gminy Bartniczka z dnia
3 listopada Ż020 r. w sprawie ramowych zasad organizacji tzw. pracy zdalnej w Urzędzie Gminy
Bartniczka, polecam Panu/Pani pracę zdalną, która ma byó wykonywana w miejscu zamieszkania

Pracownika , wszystkie dotychczasowe obowiązki wynikające z umowy o pracę' poza osobistymi

spotkaniami z klientami, będzie Pan/Pani realizowaó przez okres od ...........r. do

.... r. ( lub w godz. od .... do .'..) wmiejscu wskazanym vłyżej,korrystając z
zapewnionych w tym miejscu narzędzi pracy' takich jak

W tym okresie kontakt z pracodawcą powinien odbylvać się za pomocą środków porozumiewania się

na odległość,w szczególności poprzeztelekonferencje' rozmowy telefoniczne, e-maile.

W okresie świadczenia pracy zdalnej jest Pan/Pani zobowiązarrry(-a) do ewidencjonowania

wykonanych czynności i przekazania tej ewidencji pracodawcy niezwłocznie po zakończeniu

każdego miesiąca.

(podpis kierownika wydziału)

Przyjmuję do wiadomości polecenie pracy zdalnej.

(data i podpis pracownika)


