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ZARZĄDZENIE NR 7512020

wÓrrł GMINY BARTNICZKA
z dnia 4 grudnia 2020 roku

rry sprawie organizacji pracy zdalnej oraz obowiązku zakrywania ust i nosa w lJrzędzie

Gminy Bańniczka

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.Dz.
U.2020poz.7I3zpóźn.zm.)wnłiązkuz$2Żis25ust. 1pkt.llit.dRozporządzeniaRady
Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ogranic zeń, nakazów

t zakazow w związku' z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U z2020 r. poz' 2lŻ3) zarządzam, co

następuje;

S 1. 1. Polecam wykonywanie pracy zdalnej w miejscu zanieszkania Pracownika, poza

siedzibą Pracodawcy, pracownikom samorządowym zatrudnionym w lJrzędzie Gminy
Bartniczka na stanowiskach vrzędniczych, w tym kierowniczych otaz pracownikom

pomocniczym i obsługi Urzędu zatrudnionym na stanowiskach biurowych lub wykonujących

czynności birrrowe zzachowaniem prawa do wynagrodzenia za okresy pracy zdalnej.

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

dniaT grudnia 2020 roku do dnia 27 grudnia}O}}r.

s 2. 1. Decyzję o rozpoczęciu i zakończeniu świadczeniapracy zdalnej podejmuje Wójt w
porozumieniu z Sekretarzem, Skarbnikiem i Kierownikami Wydziałów wydając

pracownikowi na piśmie ,,Polecenie pracy zda|nej"(załącznik) .

2. Szczegółowe warunki świadczenia pracy zdaInej zostaną ustalone w 
',Poleceniu 

pracy

zdalnej".

3 Pracownik zobowiązarly do wykonywania pracy zdalnej potwierdza zapoznanie się z

niniejszym zarządzeniem przed przystąpieniem do wykonywarria pracy zdalnej.

4. Pracownik wykonuje zda\ną pracę na powierzonym sprzęcie słuzbowym lub na własnym

(prywatnym).

5. Pracownik zobowiąZarry jest wykonywaó pracę zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i
higieny pracy.

6. Praca zda|namoŻę zostać zakonczonapoprzez wezwanię pracownika do stawienia się w

miejscu świadczenia pracy.



7. Pracownik przekazu1e bezpośredniemu przełożonemu efekty swoje ptacy na koniec dnia

drogą elektroniczną oraz' bez względu na stopiei zaavłansowania realizacji powierzonego

zadalia, na Ądartie przełoŻonego.

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

pracy określonych w obowiąującym pracownika regulaminie pracy urzędu.

9. W okresie wykonywania przez pracownika pracy zdalnej podstawowymi formami

komunikacji są forma elektroniczna i telefoniczna.

$ 3. Do dnia27 grudnia 2020 r. nakazuje się zakrywanie,przy pomocy odzieŻy lub jej części,

maski, maseczki, ptzyłbicy ust i nosa przez pracowników w pomieszczeniach biurowych

urzędu gminy jeżeli w pomieszczeniuprzebywawięcej niż 1 osoba.

$ 4. Wykonanie Zaruądzenia powierzam Sekretarzowi Gminy, Skarbnikowi Gminy,

Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego i Kierownikom Wydziałów.

$ 5. Zarządzenię wchodzi w życie z dniem podpisania.


