ZARZĄDZENIE NR 286/2021/P
PREZYDENTA MIASTA PABIANIC
z dnia 15 listopada 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 2021 r. poz. 1372, 1834), art. 21 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z 2021 r. poz. 1834), art. 207 § 2 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z 2021 r. poz. 1162), w
związku z 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, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Do dnia 30 listopada 2021 r., w związku ze stanem epidemii wywołanym
zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 stosuje się w Urzędzie Miejskim w Pabianicach, zwanym
dalej Urzędem, środki bezpieczeństwa określone w niniejszym zarządzeniu.
2. 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.
3. Cotygodniowe przyjęcia mieszkańców przez prezydenta miasta i jego zastępców oraz
radnych Rady Miejskiej odbywają się drogą telefoniczną.
§ 2. Podczas wizyty w Urzędzie obowiązuje:
1) zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki;
2) dezynfekcja rąk lub używanie rękawiczek jednorazowych;
3) zachowanie bezpiecznej odległości między sobą wynoszącej min. 1,5 metra.
§ 3. 1. Świadczenie pracy przez pracowników Urzędu następuje z zachowaniem
wymogów bezpieczeństwa określonych w § 10 ust. 3 pkt 3 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, z późn. zm.1)), w
szczególności pracownicy mają obowiązek:
1) wykonywania powierzonych zadań na stanowisku pracy w maseczkach zakrywających usta
i nos w pomieszczeniach, w których przebywają inne osoby;
2) zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki podczas przemieszczania się między
pomieszczeniami oraz na korytarzach budynków Urzędu.
2. Obowiązek wynikający z pkt 1 w ust. 1 nie dotyczy pracowników zaszczepionych
przeciw COVID-19.
1)

Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 879, 905, 957, 1013, 1054,
1116, 1125, 1145, 1262, 1583, 1754, 1878, 1967.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach spowodowanych m.in. stanem zdrowia
pracownika można, na wniosek kierownika komórki organizacyjnej zatrudniającej pracownika
polecić mu wykonywanie pracy zdalnej. Do warunków świadczenia pracy zdalnej stosuje się
przepisy art. 3 ust. 3–8 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.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.
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Pabianic.
§ 5. Traci moc 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.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Pabianic
Grzegorz Mackiewicz

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2112, 2113, 2123,
157, 2255, 2275, 2320, 2327, 2338, 2361, 2401, z 2021 r. poz. 11, 159, 180, 694, 981, 1023, 1090, 1162, 1163,
1192, 510, 1535, 1777.

