ZARZĄDZENIE NR 126/2021/P
PREZYDENTA MIASTA PABIANIC
z dnia 8 czerwca 2021 r.
w sprawie zmian w organizacji i systemie pracy Urzędu Miejskiego w Pabianicach,
spowodowanych stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 21 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn.
zm.1)), w związku z § 21 i 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz. U. z 2021 r. poz. 861, 879, 905, 957, 1013) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Do dnia 25 czerwca 2021 r. stosuje się zmiany w organizacji i systemie pracy Urzędu
Miejskiego w Pabianicach zwanego dalej Urzędem, spowodowane stanem epidemii wywołanym
zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
2. Wykonywanie zadań przez Urząd podlega ograniczeniu polegającym na wykonywaniu
wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, w szczególności w zakresie,
o którym mowa w § 21 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz. U. z 2021 r. poz. 861, 879, 905, 957, 1013), zwanego dalej rozporządzeniem oraz inne zadania
niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby Urzędu.
3. Zaleca się komunikowanie interesantów z Urzędem za pomocą środków komunikacji
elektronicznej lub drogą pocztową, w szczególności:
1) za pośrednictwem strony internetowej https://obywatel.gov.pl poprzez ePUAP (Elektroniczną
Platformę Usług Administracji Publicznej);
2) telefonicznie – numery telefonów do poszczególnych komórek organizacyjnych dostępne są na
stronie https://bip.um.pabianice.pl w zakładce „Urząd Miejski”;
3) drogą mailową na adres: poczta@um.pabianice.pl.
4. Cotygodniowe przyjęcia mieszkańców przez prezydenta miasta i jego zastępców oraz radnych
Rady Miejskiej odbywają się drogą telefoniczną.
§ 2. Podczas wizyty w Urzędzie obowiązują środki bezpieczeństwa obejmujące w szczególności
obowiązek:
1) zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki;
2) dezynfekcji rąk lub używania rękawiczek jednorazowych;
3) zachowania bezpiecznej odległości między sobą wynoszącej min. 1,5 metra.
§ 3. 1. Świadczenie pracy przez pracowników następuje z zachowaniem wymogów
bezpieczeństwa określonych w § 10 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów, o którym mowa w §
1 ust. 2.

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. 2112, 2113, 2123, 157, 2255, 2275,
2320, 2327, 2338, 2361, 2401, z 2021 r. poz. 11, 159, 180, 694, 981.
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2. W okresie obowiązywania stanu epidemii pracownikowi można polecić wykonywanie na czas
określony do 3 miesięcy innej pracy niż określona w umowie o pracę, zgodnej z jego kwalifikacjami
na warunkach w określonych w art. 3a 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.).
3. W komórkach organizacyjnych, w których występują stwierdzone przypadki zakażenia wirusem
SARS-CoV-2 poleca się pracownikom wykonywanie pracy zdalnej, z zastrzeżeniem ust. 10.
4. W komórkach organizacyjnych innych niż określone w ust. 3 pracownikowi można polecić
wykonywanie pracy zdalnej w szczególnie uzasadnionych przypadkach, spowodowanych m.in.
stanem zdrowia pracownika lub gdy charakter wykonywanej pracy nie zapewnia bezpiecznej
odległości między stanowiskami pracy, z zastrzeżeniem ust. 10.
5. Praca zdalna wykonywana jest na wniosek kierownika komórki organizacyjnej zatrudniającej
pracownika.
6. Do warunków świadczenia pracy zdalnej stosuje się przepisy art. 3 ust. 3–8 ustawy, o której
mowa w ust. 2, w szczególności pracę zdalną można polecić pracownikom, którzy mają umiejętności
i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy
oraz zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika. Polecenie wykonywania pracy
zdalnej musi uwzględniać zapewnienie realizacji zadań, o których mowa w § 21 ust. 4 rozporządzenia
oraz innych zadań niezbędnych ze względu na przepisy prawa lub potrzeby Urzędu.
7. Pracownik wykonujący pracę zdalną sporządza codzienną ewidencję wykonywanych czynności,
uwzględniającą w szczególności opis tych czynności, a także datę oraz czas ich wykonania.
8. Praca zdalna jest wykonywana na przemian z pracą w stałym miejscu jej świadczenia
w terminach określonych we wniosku na wykonywanie pracy zdalnej.
9. Pracownikowi można w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej.
10. Polecenia pracy zdalnej nie stosuje się do osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 oraz
osób, które były poddane izolacji w warunkach domowych, izolacji albo hospitalizacji z powodu
zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy od dnia uzyskania przez osobę, u której
stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, pozytywnego wyniku testu diagnostycznego
w kierunku SARS-CoV-2.
11. Wzór wniosku na wykonywanie pracy zdalnej oraz ewidencji wykonywanych czynności
określi Sekretarz Miasta.
§ 4. Kierowników komórek organizacyjnych Urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych
zobowiązuje się do utrzymywania całodobowego stałego kontaktu telefonicznego przy pomocy
służbowej telefonii komórkowej.
§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Pabianic.
§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 108/2021/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 10 maja 2021 r.
w sprawie zmian w organizacji i systemie pracy Urzędu Miejskiego w Pabianicach, spowodowanych
stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezydent Miasta Pabianic
Grzegorz Mackiewicz
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