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z dnia .*1.,.-o."t{.. 2o2o n

w sprawie szczeg lnej organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Tarnowskich G rach
w nviązku zzapobieganiem, przeciwdziałaniem inła|czaniem choroby zakaźnej covlD-lg

Na podstawię art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z
20I9r. poz. 506 z p żn. zm.), art. Ż09 i art. 2l0 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj.

Dz.U. z 2019 r. poz.1040)' mając na uvładze przepisy ustawy z dnia Ż marca 2020 roku o
szczeg lnych rozwiązaniach rwiązanych z zapobiegariem, przeciwdziałaniem i rvłalczaniem CoVID-
i 9, innych chor b zakażnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U . z 2020r. poz. 37 4 z
pżn.zm.),$9ust.9pkt3i$13rozporządzeniaRadyMinistr wzdnia19kwietnia2020r.w
sprawie ustanowienia określonych ograniczen, nakaz w i zakaz w w związku z wystąpieniem stanu
epidemii (Dz.U. z2020 r. poz.697)' wykonując w trybie art. Ż8gust. 1 pkt 4 w związku z ust. 6 pkt 3
ustawy o Śamorządzie gminnym, zadania i kompetencje Burmistrza Miasta Tarnowskie G ry

zarządzam ) co nastę p uj e :

$1

Realizując zadania o oharukterze pub)icznym, uwzg)ędniĄąc koniecznośÓ zapewnienia
bezpieczehstwa obywateli - od dniaŻŻ kwietnia Ż0Ż0r. do odwołania bezpośrednia obsługa klient w i
interesant w Urzędu Miejskiego w Tarnowskich G rach (przry ul. Rynek 4, Sienkiewicza Ż, ul.
Sienkiewicza 2a, pomieszczeniach w budynku gminnym przy il. Piastowskiej 8, zajmowanych przez
pracownik w Urzędu) będzie wykonywana w ograniczonym zakresie.

$2

Klucze do obiekt w lub pomieszczeh Urzędu znajdują się u pracownik w ochrony
poszczeg lnych budynk w. Zobowiązuję pracownik w Urzędu do zachowania bezpiecznej
odległości przy pobieraniu i zdawaniu kluczy do pomieszczeri biurowych.

Listy obecności pracownik w będą dostępne u kierownik w poszczeg lnych kom rek
organizacyjnych lub na samodzielnych stanowiskach pracy.

$3

Godziny pracy pracownik w lJrzędu pozostaj ąbez zmian.
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Zakazuję pracownikom samowolnego opuszczania budynk w lub pomieszcze Urzędu
Miejskiego w Tarnowskich G rach w trakcie dnia pracy pod rygorem odpowiedzialności
porządkowej ,przewidzianej w przepisach prawa pracy.

Poczta i dokumenty wymagające dostarczenia do właściwej kom rki organizacyjnej w innym
budynku lub pomieszczeniu Urzędu na|ezy złozyć odpowiednio w sekretariacie Burmistrza
lub Zastępc w Burmisffza.
Przesyłki pocŹowe prrychodzące będą odbierane przez upowaznionego pracownika

wyłącznie w budynku przy ul. Sienkiewicza 2.
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4. Korespondencję urzędową wymagającą wysłania za pośrednictwem poczty (przesyłki
pocztowe wychodzące) na|eĄ kierować do Kancelarii og lnej w budynku Urzędu przy
ul. Sienkiewicza Ż; korespondencja kierowana do kom rek organizacyjnych zlokalizowanych
w budynku przy ul' Piastowskiej 8 będzie dostarczana i odbierana przez Wznaczonego
pracownika Wydziału Administracyjnego.
Teczki do podpisu z kom rek organizacyjnych, zlokalizowanych w budynku przy
ul. Piastowskiej 8 będą odbieranę przez pracownika Wydziału Administracyjnego każdego
dnia do 9.30.
Polecam ograniczenie bezpośrednich kontakt w pomiędzy pracownikami i wykorzystywanie
w pierwszej kolejności środk w komunikacji zdalnej (telefon, poczta elektroniczna),
za v,ryjątkiem pracownik w Wydziafu Informatyki, Wydziału Administracyjnego, Wydziału
Zarządzania Kryzysowego, Wydziału Gospodarki Miejskiej, straf Miejskiej; każdorazowo
kierownicy niniejsrych kom ręk będą decydować o konieczności opuszczenia budynk w
Urzędu Miej skiego przez podleg}ych pracownik w.
Pracownicy świadczący pracę w terenie realizują polecenia wyda'wane przez swoich
bezpośrednich przełożonych.

8. Zawieszam wyjazdy służbowe pracownik w' w szczeg lności na szkolenia lub konferencje.
Pozostałe v,ryjazdy, wyjścia sfuzbowe pozostają do wyłącznej decyzji Burmistrza Miasta
Tarnowskie G ry lub w raziejego nieobecności -Sekrętarza Miasta. Wyjazdy takie winny
odbywać się w pierwszej kolejności przł uĘcil pojazd w służbowych, następnie
prywatnych.
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l. W przypadku zaistnienia konieczności osobistego załatvłienia sprawy (w szczeg lności
sprawy z zakresu Ęestracji stanu cywilnego' ewidencji ludności i dowod w osobistych'
świadczenia usług komunalnych, administracji architektoniczno-budowlanej' ochrony
środowiska) prryjęcie Stron odbywa się w budynku przy ul. SienkiewiczaŻ, przy ul' Rynek 4,
w wznaczonej strefie bezpiecze stwa. W takiej sytuacji Strony przyjmowane będą po
uprzednim zg}oszenil telefonicznym, om wieniu sprawy z właściwym pracownikiem i
uzgodnieniu terminu.

2. Kierownik kom rki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w uzasadnionych przypadkach może
zdecydować o bezpośredniej obsłudze z pominięciem ust. 1.

3. Śluby cywilnę udzielane będą jedynie w obęcności pary młodej i świadk w i tylko w siedzibie
Urzędu Stanu Cywilnego.

4. Postępowania o zam wienia publicznę w zakresie otwarcia ofert w ramach ogłoszonych
postępowarl przetargowych odbywają się w budynku Urzędu przy ul. Rynek 4, a składy
Komisji ograniczam do 3 os b.

5. oferty składane osobiście przez wykonawc w w postępowaniach przetargowych będą
odbierane i potwierdzane przy wejściu do budynku przy ul. Rynek 4 przez pracownika Biura
Zam więil Publicznych, w W znalzonej strefi e bezpiecze1rstwa.

6. Zawięszam przyjmowanie osobistę stron w sprawie skarg' wniosk w i petycji.
7. Polecam odwołanie wszystkich v,,ydarze i spotkan organizowanych przez kom rki

organizacyjne Urzędu.
8. Polecam wystawienie urny (dla zapewnienia obiegu korespondencji między klientami

a Urzędem, nie wymagającej potwierdzenia) przed budynkiem przy ul. Rynek 4 i ul.
Sienkiewicza2 przy wejściu gł wnym, a pracownikom Wydziału Administracyjnego polecam
jej sprawdzanie w odstępach nie mniejszychniż co Ż godziny i potwierdzanie tego pisemnie.
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W celu ptzeciwdziałania zarażenia wirusem SARS-CoV-2 wywofującym chorobę CoVID-19
pracodawca moze poleci pracownikowi wykonywanie przez czas oznalzony pracy określonej
w umowie o pracę poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zda|na).
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W ałiązku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoY-Z zobowiązuję
kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego do zapewnienia
warunków pracy swoim pracownikom poprzez zapewnienie :

l) w porozumięniuzWydziałemAdministracyjnym - rękawiczekjednorazowych lub środków do

dezynfekcji rąk,
Ż) w przypadku pracowników świadczących pracę na terenie obiektów Urzędu - odległości

pomiędzy stanowiskami pracy wynoszącej co najmniej l'5 m.
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W prrypadku zaistnienia podejrzenia, że u osoby
w Tarnowskich G rach wystąpiły objawy Zarazenia
bezpośredn iemu przełozonemu.

przebywającej na terenie tJrzędu Miejskiego
wirusem SARS -CoY -Ż naleĘ ten fakt zgłosic

1.
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Niezastosowanie się pracownik w do niniej szego Zarządzenia będzie skutkowa pociągnięciem do

odpowiedzialności porządkowej zgodnie z przepisami Kodeksu pracy i przepisami aktualnie
obowiązującego Regulaminu Pracy w Urzędzie.

s10

Wykonanie Zarządzania powierza się wsrystkim kierownikom kom rek organizaryjnych
Urzędu Miejskiego oraz osobom na stanowiskach samodzielnych.
Nadz r nad wykonaniemZarządzeniapełni Sekretarz Miasta.
o treści Zarządzenia zawiadomić, w drodze ogłoszenia' na stronie podmiotowej Urzędu, a
talże przezwywieszenie ogłoszenia w siedzibie Urzędu.
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Tracą moc:
1. ZarządzenieNr 73112020 Burmistrza Miasta Tarnowskie G ry z dnia 76.03'2020r. w sprawie

szczego|nej organizacji pracy lJrzędu Miejskiego w Tarnowskich G rach, zapevłniającej
ochronę zdrowia, Ęcia i bezpieczefrstwa mieszkaric w Miasta Tarnowskie G ry oraz
pracownik w Urzędu Miejskiego w Tarnowskich G rach w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniemirwalczaniemchorobyzakużnejcovlD-lg'

2. Zarządzenie Nr 75312020 Pierwszego Zastępcy Burmistrza Miasta Tarnowskie G ry z dnia
OŻ.04'Ż0Ż0r' w sprawie wprowadzenia zasad bezpiecze stwa i higieny pracy w celu
przeciwdziałania CoVID-I9 naterenie Urzędu Miejskiego w Tarnowskich G rach.
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Zarządzenie wchod zi w rycie z dniem podj ęcia.
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