
ZARZĄDZENIE Nr OrG.120.05.2022 

Wójta Gminy Zębowice z dnia  31 stycznia 2022 roku 
 

w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej w Urzędzie Gminy w  
Zębowicach 

 
 
 Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713, ze zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 
szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 
1842, ze zm.) i w związku z § 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. 
w 
sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 
wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 poz.861) zarządzam, co następuje: 
 

§ 1. 
1. W związku z obowiązującym stanem epidemii, ogłoszonym z powodu COVID-19 ustala 

się w Urzędzie Gminy w Zębowicach zasady wykonywania pracy w formie tzw. pracy 
zdalnej oraz pracy naprzemiennej na zasadach określonych w zarządzeniu. 

2. Praca zdalna może zostać polecona w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia się 
pracowników Urzędu, mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego w 
Urzędzie. 

3. Pracę zdalną za zgodą Wójta Gminy w miejscu zamieszkania Pracownika, a więc poza 
siedzibą Pracodawcy mogą wykonywać pracownicy samorządowi zatrudnieni w 
Urzędzie Gminy w Zębowicach na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych 
stanowiskach urzędniczych oraz na stanowiskach pomocniczych i obsługi wykonujący 
czynności biurowe. 

4. O możliwości wykonywania pracy zdalnej każdorazowo decyduje Pracodawca. Wzór 
polecenia pracy zdalnej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

5. W obszarach, gdzie realizacja pracy zdalnej nie jest możliwa, a odległość między biur-
kami jest mniejsza niż 2 metry, Wójt Gminy może wprowadzić system pracy naprze-
miennej. 

6. Zakres zadań realizowany w trybie pracy zdalnej nie może odbiegać od zadań wyko-
nywanych na stanowisku pracy Pracownika i być zgodna z przydzielonym zakresem 
czynności. 

§ 2. 
1. Wyłącza się z zakresu pracy zdalnej pracowników realizujących zadania z zakresu: 

a) sekretariatu i spraw kancelaryjnych; 
b) Urzędu Stanu Cywilnego, dowodów osobistych i ewidencji ludności; 
c) ewidencji działalności gospodarczej; 
d) świadczenia usług komunalnych; 

e) pomocy społecznej. 
§ 3. 

1. W razie zaistnienia potrzeby Pracownicy wykonujący pracę zdalną otrzymają, za zgodą 
Pracodawcy, dostęp zdalny z wykorzystaniem VPN (bezpiecznego szyfrowanego 
połączenia), co umożliwi im pracę na pulpicie swojego komputera. 

2. Kierownicy referatów są zobowiązani do zapewnienia ciągłości i prawidłowości 



funkcjonowania kierowanego przez siebie referatu oraz nadzorowania i rozliczenia 
rezultatów wykonywanej przez Pracowników pracy zdalnej, w każdym dniu roboczym. 

3. Świadczenie pracy zdalnej wymaga pełnej dyspozycyjności Pracowników, 
a  w  przypadku, gdy taka konieczność zaistnieje, na polecenie bezpośredniego 
przełożonego, do niezwłocznego stawienia się w miejscu stałego wykonywania pracy. 

4. Obowiązki i czynności wykonywane w ramach pracy zdalnej określają bezpośredni 
przełożeni w porozumieniu z podległymi Pracownikami. 

5. Pracownicy świadczący pracę zdalną zobowiązani są do pozostawania w stałej dyspo-
zycji pracodawcy w godzinach pracy urzędu, w tym do: 

a) terminowego wykonywania realizowanych zadań; 
b) pozostawania w godzinach pracy ustalonych dla danego stanowiska pracy, w stałym 

kontakcie telefonicznym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z bezpośrednim 
przełożonym lub podległymi pracownikami; 

c) dbałości o przekazany sprzęt i narzędzia udostępnione przez pracodawcę do 
świadczenia pracy zdalnej oraz rozliczenia się z jego pobrania po powrocie do pracy 
w siedzibie pracodawcy; 

d) ochrony danych stanowiących tajemnicę służbową oraz innych tajemnic prawnie 
chronionych; 

e) przestrzegania wewnętrznych procedur dotyczących zarządzania bezpieczeństwem 
obowiązujących u pracodawcy; 

f) dbania o bezpieczne przetwarzanie danych osobowych. 

6. Niezwłocznie po zakończeniu pracy zdalnej Pracownik sporządza sprawozdanie z wy-
konywanych zadań. Sprawozdanie, wraz z potwierdzeniem wykonania pracy zdalnej, 
którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, bezpośredni przeło-
żeni przekazują do Referatu organizacyjnego, niezwłocznie po zakończeniu wykony-
wania przez pracownika pracy zdalnej. 

§ 5. 

1. Pracodawca może wezwać Pracownika do świadczenia pracy w Urzędzie także w 
okresie, na który zostało wydane polecenie pracy zdalnej. 

2. Pracodawca może w każdym czasie odwołać możliwość pracy w trybie zdalnym. 
3. Pracownicy zatrudnieni w Urzędzie, poddani obowiązkowej kwarantannie lub 

obowiązkowej izolacji w warunkach domowych mogą wystąpić do Wójta Gminy, 
z  wnioskiem o wyrażenie zgody na wykonywanie pracy w trybie zdalnym. 

§ 6. 

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikom referatów. 

§ 7. 

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. 

§ 8. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 
                                                                                           Wójt Gminy Zębowice 
  
                                                                                             /-/ Waldemar Czaja 
 


