
 
ZARZĄDZENIE NR 0050.162.2020 
Burmistrza Miasta Kościerzyna 

z dnia 03.11.2020 r. 
 

w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Kościerzyna 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1, 33 ust. 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 t.j. 
z dnia 2020.04.21), art. 7 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 
(Dz.U.2019.1282 t.j. z dnia 2019.07.11), § 24a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r.  
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 
(Dz.U.2020, poz. 1758, 1797, 1829, 1871, 1917, 1931) 
 

zarządzam, co następuje: 
 

§ 1. 
1. Z dniem dzisiejszym wprowadzam w Urzędzie Miasta Kościerzyna obowiązek pracy zdalnej na czas 

określony do dnia 4 grudnia 2020 roku, z zastrzeżeniem. ust. 2-4. 
2. Wyłączam z zakresu pracy zdalnej pracowników realizujących zadania niezbędne do zapewnienia 

pomocy obywatelom lub inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby Urzędu, 
których wykonywanie nie jest możliwe w ramach pracy zdalnej: 
1) Zastępców Burmistrza,  
2) Skarbnika Miasta,  
3) Sekretarza Miasta,  
4) Kierujących Wydziałami,  
5) pracowników wskazanych przez Kierujących Wydziałami. 

3. W indywidualnych przypadkach Burmistrz Miasta Kościerzyna może skierować pracowników 
wymienionych w ust. 2 pkt 1-4 do wykonywania pracy w trybie zdalnym.  

4. W indywidualnych przypadkach poszczególny pracownik lub pracownicy, którzy mocą niniejszego 
zarządzenia są zobowiązani do pracy zdalnej, mogą zostać przez Burmistrza, Zastępców Burmistrza, 
Sekretarza oraz Kierujących Wydziałami zobowiązani do wykonania określonego zadania lub zadań  
w siedzibie Urzędu Miasta w zwykłym systemie pracy.  

 
§ 2. 

1. Kierujący Wydziałami wskazują w obrębie swojego Wydziału lub komórki organizacyjnej pracowników, 
którzy zostają zobowiązani do pracy w siedzibie Urzędu Miasta i informują ich o tym obowiązku. 
Kierujący Wydziałami są obowiązani koordynować wykonywanie pracy zdalnej.  

2. Kierujący Wydziałami przedkładają Sekretarzowi drogą elektroniczną informację o pracownikach 
wykonujących pracę zdalną oraz o pracownikach nieobecnych w Urzędzie Miasta z innych powodów.  

 
§ 3. 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta oraz Kierującym Wydziałami.   
 

§ 4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 4 grudnia 2020 r. włącznie.  

 

 
Burmistrz Miasta Kościerzyna  

 
Michał Majewski 

 


