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ZARZĄDZENIE NR 3/22

wÓ.lrł GMINY BARTNIC z,KA

z dnia 24 sĘcznia2022 roku

w sprawie organizacji pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Bartniczka.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy zdnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. zŻ02lr.poz' 1372 zpóżn. zm.) w związkuzart.46aiart.46b pkt 1 w zw.zart.46

ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwa|czaniu zakazen i chorób

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 202l r. poz. 2069 i 2720 oraz z 20Ż2 r. poz. 64), art. 3 ust. 3-8

ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem CoVID-lg, innych chorób zakażnych oraz wywołanych

nimi sytuacji kryzysov\rych (Dz. U. z 2021 t. poz. 2095, z póżn' zm.) oraz $ 22 ust. 1

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 202Ir. w sprawie ustanowienia okreŚlonych

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidernii ( Dz. U. z 2027r.,

poz. 861 z póżn. zm.) w brzmieniu określonym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2I

stycznia 2022 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych

ograniczen, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U z 2022 r. poz.

l49) zarządzam' co następuje;

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

siedzibą Pracodawcy, pracownikom samorządowym zatrudnionym w Urzędzie Gminy

Bartniczka na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych oraz pracownikom

pomocniczym i obsługi Urzędu zatrudnionym na stanowiskach biurowych lub wykonujących

czynności biurowe zzachowaniem prawa do wynagrodzenia za okresy pracy zdalnej.

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

dnia}  stycznia 2022roku do dnia 28 lutego 2022r.

s 2. 1. Decyzję o rozpoczęciu i zakończeniu świadczenia pracy zdalnej podejmuje Wojt w

porozumieniu z Sekretarzem' Skarbnikiem i Kierownikami Wydziałów wydając

pracownikowi na piśmie ,,Polecenie pracy zdalnej"(załącznik) .W szczególnie uzasadnionych

przypadkach polecenie pracy zdalnej moŻe być wydane ustnie Za pomocą środków

porozumiewania się na odległość.



2. Szczegołowe warunki świadczenia pracy zdalnej zostaną ustalone w ,,Poleceniu pracy

zdalnei".

3 Pracownik zobowiązany do wykonywania pracy zda|nej potwierdza zapoznanie się z

niniejszym zarządzeniem przed przystąpieniem do wykonywania pracy zda|nej.

4. Pracownik wykonuj e zda|ną pracę na powierzonym sprzęcie służbowym lub na własnym

(prywatnym).

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

higieny pracy.

6. Praca zdalna moze zostac zakończona poprzez wezwanie pracownika do stawienia się w

U rzędzie Gminy B ańniczka.

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

drogą elektroniczną oraz, bez wzg|ędu na stopień zaawansowania rea|izacji powierzonego

zadania, na żądanie przełoŻonego.

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

pracy określonych w obowiązującym pracownika regulaminie pracy urzędu.

9. W okresie wykonywania przez pracownika pracy zdalnej podstawowymi formami

komunikacji są forma elektroniczna i telefoniczna.

$ 3. Pracownicy realtzu1ący zadania niezbędne ze względu na pomoc obywatelom, na

przepisy prawa lub potrzeby urzędu mogą otrzymac polecenie pracy zdalnej przez część dnia

roboczego. W celu zapewnienia realizacji zadan dopuszcza się wykonywanie ich pracy w

systemie zmianowym wg. harmono gramu zatwier dzonę go pr zez pracodawcę.

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

Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego i Kierownikom Wydziałów.

$ 5. Zarządzenie wcho dzi w Ży cie z dniem podpisania.



Załącznik

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

Wydział/Biuro

Pan/Pani

(imię i nazwisko pracownika)

(stanowisko)

PornctItIn PRAcY ZDALNEJ

Na podstawie $ 22 ust. l Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 202lr. w sprawie

ustanowienia określonych ograniczen, nakazow i zakazow w związku z wystąpieniem stanu

epidemii (Dz.U. z202lr., poz. 86l zpożn. zm.) w związku z zarządzeniem Nr 312022 Wójta

Gminy Bartniczka z dnia 24 stycznia 2022r. w sprawie 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 osobist5łni spotkaniami z klientami, będzie ParVPani realizować przez

okres od ...r. do ...... r. ( lub w godz. od .... do ....) w miejscu

wskazanym wyŻej, korzystając z zapewnionych w tym miejscu narzędzi pracy, takich jak

W tyn olłresie kontakt z pracodawcą powinien odbywać się za pomocą środków porozumiewania się

na odległość, w szczegó|ności poprzez telekonferencje, rozlnowy telefoniczne, e-maile.

W okresie świadczenia pnacy zdalnej jest ParVPani zobowiązany(-a) do ewidencjonowania

wykonanych czynności i przekazania tej ewidencji pracodawcy niezwłocznie po zakonczeniu

kazdego miesiąca.

(podpis Wójta lub kierowt',;1gą y,ydziału)

Przyjmuję do wiadomoŚci polecenie pracy zdalnej.

(data i podpis pracownika)


